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1. ÚVOD
Preventivní program (PP) byl vypracován na základě těchto dokumentů:
 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT21149/2016) - všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na
internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
 Školní řád Základní školy Miřetice
Cílem preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka,
která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se,
dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem
a zvládat základní sociální dovednosti.
Preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2019 –2027 a metodických pokynů k prevenci rizikového chování,
které zahrnují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a
gamblerství, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, homofobie,
antisemitismus, poruchy příjmu potravy, syndrom CAN, vandalismus a závislosti na PC
hrách, mobilech, televizi apod. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-akoncepce-ap-msmt.
Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité
pokračovat v primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co
nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené
s užíváním alkoholu, aktuálním problémem zůstává kouření, ale i verbální, fyzická šikana a
kyberšikana. Je zapotřebí naslouchat problémům žáků a otevřeně s nimi hovořit i na
neformální úrovni.
Součástí PP je Program proti šikaně.

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy:
Adresa školy:
IČO:
Telefon:
e-mail:
web:
Ředitelka:

Základní škola Miřetice
Miřetice 4, 539 55 Miřetice
709 20 834
775 855 040
zsmiretice@zsmiretice.cz
www.zsmiretice.cz
Mgr. Kristýna Zadrobílková

Základní škola Miřetice je málotřídní škola 1. stupně ZŠ s pěti postupovými ročníky.
Zřizovatelem školy je obec Miřetice. Základní škola Miřetice se nachází v krásném prostředí
Českomoravské vrchoviny v Pardubickém kraji.
Škola se nachází nedaleko centra obce v rozlehlé, udržované a oplocené zahradě, která
je žákům k dispozici. Jednopatrová budova má tři třídy, družinu, tělocvičnu, počítačovou
učebnu, kabinet, jídelnu a ředitelnu. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní
tabulí a počítači s připojením na internet. Ke škole patří školní zahrada s venkovní učebnou,
herními prvky, sportovními prvky s převážně travnatou plochou. O přestávkách mohou žáci
pobývat ve třídách, na chodbách a o velké přestávce využívají školní zahradu.
Provoz školy zajišťuje v současné době pět pedagogických a jeden nepedagogický
pracovník. Pedagogickými pracovníky jsou ředitelka, učitelky a vychovatelka, která je
současně i asistentkou pedagoga. Nepedagogickým pracovníkem je školnice, která je
zároveň uklízečkou. V rámci PP spolupracují všichni zaměstnanci školy.
Ve školním roce 2019/2020 je zapsáno 43 žáků od 6 do 11 let, kteří jsou rozděleni do
tří tříd.
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Školní družina (ŠD) má jedno oddělení a navštěvuje ji 25 žáků. Provozní doba ŠD je
6:30 – 7:45 a 11:40 – 16:00 hodin. ŠD je součástí školy, pro svou činnost využívá vlastní
místnost, tělocvičnu nebo školní zahradu. Skladba jednotlivých činností je zaměřena nejen
na rozvoj vědomostí a dovedností dětí (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek,
relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).
Školní stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno Mateřskou školou Miřetice,
která jídlo vaří a ve škole ho vydává. Pitný režim zajišťuje školnice.
Vzhledem k velikosti a rodinnému prostředí naše škola dosud nemusela řešit výrazné
problémové chování, tudíž je preventivní program upraven k poměrům v malé obci
a omezeným možnostem málotřídní školy. Občas se vyskytnou drobné kázeňské přestupky
zejména v chování mezi dětmi vzájemně. Zařazujeme společné aktivity k utužování kolektivu
a spolupráci, ke kladným vztahům mezi dětmi.

3. CÍLE
Dlouhodobé cíle:
žák
• vést žáky k dodržování stanovených pravidel (školní řád, základní pravidla chování)
• vést žáky k vzájemné pomoci, ohleduplnosti
• vést žáky ke zdravému životnímu stylu
• vést žáky k ochraně zdraví
• rozvíjet a podporovat sociální dovednosti (schopnost řešit problémy, neúspěch,
kritiku)
• vést žáky ke smysluplnému trávení volného času
• stanovit si správný žebříček hodnot
• znát svá práva a povinnosti
učitel
• pozitivní komunikace směrem ke kolegům i k žákům
• další vzdělávání učitelů v oblasti prevence
• zlepšení týmové spolupráce
• zapojit žáky do školních i mimoškolních aktivit
zákonný zástupce
• zlepšení komunikace mezi zákonnými zástupci a školou
• zapojení zákonných zástupců do preventivních aktivit
Střednědobé cíle:
• učit žáky rozpoznávat formy rizikového chování a umět vhodně reagovat
• zkvalitňovat vztahy v kolektivu, stmelování kolektivů
• prohlubovat spolupráci s rodiči v oblastech rizikového chování
• rozšířit spolupráci s dalšími organizacemi
Krátkodobé cíle:
• zajistit besedy nebo jiné aktivity s odborníky z organizací, které se zabývají prevencí
• podporovat aktivity, které jsou zaměřeny na vhodné využívání volného času
• řešit aktuální problémové situace
• zajistit proškolení učitelů
• jsou řešeny v Minimálním preventivním programu na daný školní rok
Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během
celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně
motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.
Program sleduje obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na
prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy
působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních
alternativ chování.
Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a
mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji
osobnosti. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a
vzdělávacích programech.

4. METODY PRÁCE
1. Školní výlety a exkurze
Velkým přínosem je množství akcí, při kterých se vytvářejí a upevňují vztahy
v třídním kolektivu jak mezi žáky tak i vyučujícími učiteli. Tento druh aktivity má zásadní
význam v preventivním programu.
2. Netradiční formy výuky
Všichni vyučující volí takové formy výuky, metody a práce, které podporují pracovní
vztahy žáků v třídním kolektivu a zároveň umožňují plné individuální rozvíjení jejich
schopností. Jedná se především o skupinové a projektové vyučování, atd.
3. Individuální přístup
V určitých případech (dle posouzení vyučujícího) je nutno zajistit individuální přístup
k žákovi. Jedná se zejména o žáky, kteří se z nejrůznějších důvodů straní kolektivu a stávají
se často vhodným terčem pro šikanu, nebo jsou snáze ovlivnitelní ke konzumaci alkoholu,
drog a dalších návykových látek.
Pro žáky ohrožené školním neúspěchem nabízíme doučování a individuální
konzultace.
5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE
Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do PP v rámci výuky, třídní učitelé
pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro žáky, kroužky,
kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů
DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále využívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách.
Ředitelka školy - zodpovídá za prevenci, sleduje její efektivitu, vytváří materiální, personální
a časové podmínky pro předcházení rizikového chování
Školní metodik prevence - Mgr. Radka Dostálová – metodicky vede a koordinuje prevenci na
škole, realizuje preventivní aktivity, spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem,
s ostatními pedagogy a dalšími institucemi, hodnotí realizaci MPP
Výchovný poradce (ředitelka školy) – v oblasti prevence koordinuje aktivity školy, nabízí
učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech, spolupracuje s třídními učiteli,
vede individuální konzultace s žáky, rodiči, jedná s OSPOD, PPP a dalšími odborníky
Třídní učitelé – provádějí diagnostiku žáků a třídy, spolupracují na realizaci preventivních
aktivit, spolupracují s výchovným poradcem a školním metodikem
Pedagogové a vychovatelé – spolupracují na realizaci preventivních aktivit, konzultují
případné problémy s výchovným poradcem a metodikem prevence.
Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, během konzultačních hodin nebo na
webových stánkách školy (www.zsmiretice.cz ).
Žáci jsou informováni o vhodném a nežádoucím chování prostřednictvím školního
řádu, který je vyvěšen ve škole.

6. TÉMATA PREVENCE
1. Ochrana životního prostředí
- rozvíjení ekologického myšlení žáků
- ochrana životního prostředí, péče o okolí školy a zahradu, sběr
starého papíru, pomerančové a citrónové kůry, třídění odpadu
2. Sociální dovednosti
- vytváření a rozvíjení schopnosti komunikace a týmové práce
- vztahy mezi žáky, návštěva dětí z MŠ, Školička, Mikuláš, dílničky,
Rozsvěcení vánočního stromu, jubilejní svatby, zápis, Otevírání
studánek..)
3. Právní vědomí a morální hodnoty
- utváření postojů žáků, uvědomování si svých práv a povinností
- dodržování školního řádu, zásady slušného chování, společenského
chování a kulturních návyků
4. Sociálně nezdravé jevy, rizikové chování
- Vytváření povědomí o nebezpečí drogových závislostí, alkoholismu,
kouření, rizikového sexuálního chování, patologického hráčství,
projevů xenofobie a rasismu, problematice šikany a násilí, záškoláctví
jako přerůstající a opakující se nežádoucí jev
- seznámení s problematikou (dle učebních plánů jednotlivých
předmětů), informování rodičů na třídních schůzkách, besedy s Policií
ČR, průzkumy ve třídách
5. Volnočasové aktivity
- rozvíjení talentu, nadání a zájmu u žáků
- zapojování do soutěží, kroužky
6. Prevence nežádoucího chování a opatření přijatá na potírání nežádoucích jevů
- rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
- seznámení v rámci vyučovacích předmětů – prvouka, přírodověda,
vlastivěda, český jazyk, dopravní hřiště, používání multimediálních
pomůcek
7. REALIZACE PREVENCE VE VÝUCE
V rámci vyučování jsou témata zaměřená na prevenci společensky nežádoucích jevů,
na rozvoj zdravého způsobu života, výchovu ke společenství, poznávání a utužování
kladného vztahu k našemu okolí a vlasti, k ochraně životního prostředí.
Primární prevenci má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se žáci obvykle
setkávají v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Jednotlivá témata budou učitelé plnit s žáky
průběžně během školního roku.
1. ročník -

Naše třída (záškoláctví – proč je škola důležitá)
Rodina
Zdraví a nemoc (prevence úrazů, základní hygiena, zdravý spánek…)
Správná výživa

Volný čas (bezpečnost – neznámá osoba, sám doma, kamarádství, důvěra,
navazování kontaktů)
2. ročník-

Rodina
Soužití lidí, společenské chování (co dělat – úraz, nehoda, oslovení cizím
člověkem, šikana)
Volný čas (chování při dopravě)
Lidské tělo a péče o zdraví (základní pravidla při užívání léků)
Zdravá výživa (vitamíny přírodní a umělé)

3. ročník -

Naše obec
Péče o životní prostředí
Dopravní výchova a bezpečnost
Zásady zdravého způsobu života (závislosti,pojem droga, cigarety, alkohol,
energetické nápoje, přírodní látky…)
Práce a volný čas (kamarád mobil)

4. ročník -

Člověk a společnost (každý jsme jiný, rasismus)
Návykové látky (Normální je nekouřit, gamblerství)
Péče o zdraví (zdraví jako základní lidská hodnota, poruchy příjmu potravy),
zásady první pomoci
Bezpečnost silničního provozu

5. ročník -

Člověk jako součást společnosti (základní pojmy mezilidských vztahů,
rasismus a xenofobie, zákony týkající se kouření, požití alkoholu a šíření drog,
jednání ohrožující práva druhých)
Lidské tělo, péče o zdraví
Zdravá výživa (porucha příjmu potravy)
Faktory ohrožující zdravý způsob života (návykové látky, záškoláctví, mobil,
počítač, internet, sex a rizikové chování)
Kyberšikana
(Důležitou součástí programu je téma kyberšikany, která se objevila v posledních letech.
Jejímu rychlému šíření nahrává i skutečnost, že zdaleka ne všichni rodiče jsou obeznámeni
s možnostmi a riziky technických vymožeností. Na rozdíl od klasické šikany je kyberšikana
mnohem zrádnější (tíže odhalitelnější). Oběť netuší, kdo ji přesně ubližuje, protože druhé
straně (agresorům) nevidí do tváře a tak se nemůže patřičně bránit. (V případě šikany byl
domov pro oběť místem, které ji před útoky agresorů ochránilo, u kyberšikany
prostřednictvím mobilního telefonu či internetu nemá šanci pronásledovatelům uniknout.) V
rámci výuky Informatiky v 5. ročníku se zaměřujeme také na problém kyberšikany.

8. REALIZACE PREVENCE MIMO VÝUKU
Mimoškolní aktivity pro žáky, které zajišťuje škola:






Školní družina - nabízí jak oddychové činnosti, tak i individuální pomoc slabším
žákům s přípravou na vyučování, dále společné vycházky do přírody a poznávání
okolí, nácvik literárně-hudebních pásem pro různé příležitosti, diskotéky, případně
organizuje kulturně poznávací výlety i pro děti, které školní družinu nenavštěvují
(Šablony II)
Čteme s radostí – Mgr. Radka Dostálová
Logické a deskové hry – Mgr. Kristýna Zadrobílková
doučování

Kroužky zajištěné DDM Chrudim



Aerobik – Mgr. Kristýna Zadrobílková
Flétnička – Mgr. Dita Váňová

Florbal – sportovní kroužek vedený p. Kováčem (www.florbalprodeti.cz)
Ostatní mimoškolní aktivity:












Kroužek hasičů, který zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Miřetice. Kroužek probíhá
zpravidla jednou týdně a nabízí dětem možnost sebevzdělávání v teoretickém
i praktickém směru – tj. zásady první pomoci, obecné zásady při ohrožení, bezpečné
chování nejen v dopravě, vztah k životnímu prostředí apod. SDH také organizuje pro
děti nejrůznější akce ve spolupráci s obecním úřadem Miřetice
Kroužek šachů – p. Samková
Podzimní pouštění draků
Vystoupení k „Vítání občánků“
Mikulášská besídka
Akademie pro rodiče
Den otevřených dveří nejen pro rodiče žáků
Vánoční a velikonoční dílničky
Školička – pravidelné setkávání předškoláků ve škole (1x za měsíc)
Den pro předškoláky – návštěva předškolních dětí v běžné vyučovací hodině v 1. třídě

Spolupráce školy



s PPP Pardubice (pobočka Hlinsko, Chrudim), vhodná pro včasnou diagnostiku
případných poruch chování či učení a následnou další péčí o tyto žáky
s SVP Archa Chrudim








s obecním úřadem, který se podílí na organizaci některých aktivit pro děti, zároveň
škola připravuje vystoupení pro různé akce obce
spolupráce s Mateřskou školou
spolupráce as MŠ Miřetice a ZŠ Prosetín – projekt školní zahrady
spolupráce s rodiči je zajištěna možnostmi konzultačních hodin pedagogů, lze se vždy
dohodnout i individuálně
spolupráce s O. P. S. Fond Sidus
škola zajišťuje divadelní představení v průběhu školního roku, besídky, výlety,
každoroční kurz plavání…

9. VŠEOBECNÉ ÚKOLY
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

pokračovat v proškolování pedagogického sboru v otázkách prevence rizikového
chování a omezit počet negativních jevů, které se vyskytly v uplynulém školním roce
(nevhodné chování mezi spolužáky, neúcta ke starším)
pokračovat v pořádání besed, přednášek pro žáky ve spolupráci s Policií ČR,
Městskou policií atd.
spolupracovat s PPP Pardubice (pobočka Hlinsko, Chrudim)
velkou pozornost věnovat spolupráci s rodiči (třídní schůzky, tripartita, individuální
schůzky,……)
využívat nových forem výuky (dle ŠVP)
rozvíjet životní dovednosti související s prevencí užívání návykových látek (kritické
myšlení, rozhodování, řešení problémů, vztahové dovednosti, sebeuvědomění,
empatie, atd.) v rámci OSV v jednotlivých předmětech dle ŠVP
snažit se o otevřenější a přístupnější komunikaci mezi učiteli a žáky
zapojovat se do zlepšování prostředí tříd, školy, okolí a obce
využívat všech příležitostí k šíření osvěty a potlačování rizikového chování
pokračovat ve volnočasových aktivitách a dále je rozšiřovat
realizovat sportovní kurzy, exkurze, školní výlety
pořádat tradiční školní akce

10. POSTUP PŘI SELHÁNÍ PREVENCE
V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem
2. jednání výchovné komise
3. spolupráce s rodinou
4. zajištění kontaktu s odborníky
5. v případě nezájmu zákonných zástupců – uvědomění oddělení péče o dítě, sociálního
odboru
6. oznámení Policii ČR
Všichni pracovníci školy si jsou vědomi, že mají ze zákona oznamovací povinnost!
Řešení přestupků:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u žáků ve školách a školních
zařízeních je uloženo v písemné podobě v ředitelně školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
2019/2020
Září

Zahájení školního roku
9.-11.9. Sběr papíru
12.9. Rodičovské schůzky
13.9. Můj první gól
19.9. DDM Chrudim – Broučci (nejde elektrika)

Říjen

zahájení kroužků a klubů
8.10. Drakiáda
19.10. Zlaté svatby
22.10. Školička 1.schůzka
24.10. ukázková hodina TV – 1.-3.ročník)
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10. Halloweensko-dušičkové nocování ve škole (celá škola)

Listopad

4.11. Maskohraní 3.-5.ročník + žáci z klubu deskových her
12.11.2019 čtvrtletní pedagogická rada
19.11.2019 individuální rodičovské schůzky
Školení první pomoci – MUDr. Marelová
30.11. Rozsvěcení stromu
Školička

Prosinec

5.12. Mikulášská nadílka DDM Chrudim
Vánoční dílny
Školička
Vánoční besídka
23.12.-3.1. Vánoční prázdniny

Leden

Plavecký výcvik (Skuteč, celá škola, 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. – úterý
20.2., 27.2., 6.3., 12.3., 19.3. – čtvrtek)
7.1.rodič – žák – učitel
8.1. Archa Chrudim
21.1.pololetní pedagogická rada
Školička
31.1. Pololetní prázdniny

Únor

10.2. – 14.2. jarní prázdniny
25.2. třídění odpadu – Tonda obal
Plavecký výcvik
Školička

Březen

3.3. Listování – MAS Hlinecko – divadelní představení
31.03.2020 čtvrtletní pedagogická rada
Beseda s Policií ČR – dopravní výchova, prevence
Plavecký výcvik
Školička
27.3. Otevírání studánek - Ležáky

Duben

1.4. Velikonoční dílny
7.4. Třídní schůzky
8.4. Zápis do 1.ročníku
7.4. individuální rodičovské schůzky
9.-10.4. Velikonoční prázdniny
30.4. Čarodějnice

Květen

20.5. Průkaz cyklisty – 4. ročník (Chrudim dopravní hřiště)
26.5. společné + individuální rodičovské schůzky

Červen

výlety a exkurze (projektové dny – Šablony II)
Den dětí – sportovní den
23.6. závěrečná pedagogická rada
Výstava žákovských prací pro rodiče a veřejnost
Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku
Akademie

12. ZÁVĚR
O průběžném plnění školní preventivní strategie bude informovat metodik prevence
všechny pedagogické pracovníky. Vyhodnocování se týká realizace jednotlivých akcí a
aktivit. Každoročně proběhne vyhodnocení PP.
Cílem primární prevence je zvýšená odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům.
Je žádoucí, aby se prevence v tomto směru stala neoddělitelnou součástí výchovy a
vzdělávání.
Včasné a citlivé vzdělávání dítěte má pro jeho rozvoj klíčový význam. Preventivní
program se nedá považovat za ukončený a definitivní. Každý rok přináší nové problémy a
s nimi i nové podněty a nápady, na jejichž základě získáváme zkušenosti a hledáme nové,
efektivnější cesty, vedoucí ke zkvalitnění pozitivního vlivu na žáky.

Program proti šikaně
1. Za šikanu považujeme na naší škole úmyslné a opakované týrání spolužáků (jejich
izolování od ostatních, přikazování nebo zakazování něčeho, co není druhému příjemné,
zastrašování, vyhrožování, krádeže nebo ničení věcí, fyzická agrese
2. Klademe důraz na prevenci šikany otevřenými vztahy pedagogů se žáky, společnými
aktivitami i mimo školu – Den dětí, drakiáda, Halloween, nocování ve škole, vícedenní školní
výlety, exkurze, sportovní akce.
3. Problémem šikany se zabýváme při realizaci průřezového tématu Výchova demokratického
občana formou řízených rozhovorů v prvouce, českém jazyce.
4. Postup první pomoci při řešení šikany:
a/ odhadneme závažnost přestupku
b/ rozhovor s obětí, svědkem i agresorem – nikdy nekonfrontujeme agresora s obětí
c/ zajistíme bezpečnost oběti
d/ nevyšetřujeme veřejně
e/ rozhovor s rodiči – neumožníme rozhovor rodičů oběti a útočníka
f/ práce s celou třídou
5. Učíme žáky rozlišovat mezi pojmy žalování (bonzování) a oznamování problému za
účelem ochránit někoho nebo něco.
Krizový plán školy
Krizový plán zahrnuje postupy řešení:
1. při ohrožení života
bezprostřední záchrana, první pomoc
přivolání sanity, hasičů, policie dle konkrétní situace
informovat vedení školy a rodiče
2. při fyzickém nebo slovním útoku (postup při řešení šikany rozpracován níže)
vhodným způsobem zasáhne a zajistí ochranu oběti
informuje vedení školy
vedení školy informuje zákonného zástupce pachatele i oběti
společné řešení
metodik prevence zajistí intervenční program pro třídní kolektiv
3. při podezření výskytu návykových látek
zajistit svědky
návykovou látku odebrat z dosahu dětí
zaměstnanci informují vedení
vedení informuje zákonného zástupce
řešení s metodikem prevence

Vymezení pojmu šikany :
„Opakované úmyslné chování, jehož cílem je ublížit , ohrozit nebo zastrašovat
žáka (skupinu žáků), agresor používá cíleně agresi na slabšího žáka a manipulaci s ním –
v šikaně je jeden z rysů právě nepoměr sil, kdy se oběť z nějakých příčin neumí nebo nemůže
bránit. Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází verbálními
útoky, fyzickým násilím nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, že se tak děje úmyslně.“
Postupy řešení:
Pedagogický pracovník
 vyšetří podezření – zajistí a vyslechne přímé (vhodné) svědky
 provede rozhovor s obětí a rozhovor s agresorem (ne však formou konfrontace)
 spolupracuje s metodikem prevence
 informuje ředitelku školy
 podílí se na vyšetřování
 zajistí ochranu oběti
 informuje rodiče agresora i rodiče oběti o výsledcích vyšetřování, a to i v případě, že
se podezření neprokáže
 navrhuje a spolupodílí se na kázeňských postupech pro agresora
 v případě potřeby spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou
v Pardubicích nebo s jinou její pobočkou
 v případě potřeby se obrátí na zařízení, která poskytují odbornou poradenskou
a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie
Dle závažnosti situace ředitelka školy věc oznámí na Policii ČR.
Organizace, s nimiž spolupracujeme






Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Obecní úřad Miřetice
SVP Archa Chrudim
Policie ČR – besedy
DDM Chrudim

Přílohy:






















Metodický pokyn ministryně školství, vzdělání a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních
Příloha 1 Návykové látky
Příloha 2 Rizikové chování v dopravě
Příloha 3 Poruchy příjmu potravy
Příloha 4 Alkohol
Příloha 5 Syndrom CAN
Příloha 6 Školní šikanování
Příloha 7 Kyberšikana
Příloha 8 Homofobie
Příloha 9 Extremismus, rasismus, xenofobie
Příloha10 Vandalismus
Příloha 11 Záškoláctví
Příloha 12 Krádeže
Příloha 13 Tabák
Příloha 14 Krizové situace spojené s ohrožením, násilí ve školním prostředí
Příloha 15 Netolismus
Příloha 16 Sebepoškozování
Příloha 17 Nová náboženská hnutí
Příloha 18 Rizikové sexuální chování
Příloha 19 Příslušnost k subkulturám
Příloha 20 Domácí násilí

