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1. Charakteristika školy:  
 

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s 1. až 9. 
ročníkem. 
 
Černošice jsou město ve Středočeském kraji, okres Praha-západ. Leží při jihozápadním okraji 
Prahy asi 18 km jihozápadně od centra Prahy, 5 km od Zbraslavi, na levém břehu Berounky.  
Díky dobrému spojení na Prahu a romantické přírodě na hranici chráněné krajinné oblasti 
Český kras jsou již od 20. let 20. století oblíbeným sídelním místem. Obec má silný 
residenční, rekreační a sportovní potenciál. Počet obyvatel k 1. 1. 2016 je 6 914 (údaj ČSÚ). 
 

Základní škola Černošice je velká škola příměstského typu. Má bohatou historii a patří 
ke školám s nejvyšším počtem žáků v okrese Praha – západ. V současnosti ji tvoří 3 budovy v 
ulici Pod Školou a jedno detašované pracoviště v ulici Komenského.  

V současnosti prochází škola náročnými stavebními úpravami, které však výrazně 
zkvalitní její fungování. Dostavba sportovní haly je přínosem nejen pro samotnou školu, ale i 
pro širší komunitu obce. 
 

Škola ve školním roce 2016/2017 vzdělává 815 žáků, průměrná naplněnost běžných 
tříd je 23 žáků. V každém ročníku vyučujeme ve dvou až šesti paralelních třídách. Školu 
navštěvují nejen děti z Černošic, ale i z okolních obcí, např. Vonoklasy, Všenory, Řevnice. 
 
 
1.1 Vybavení školy:   

Škola je dobře materiálně i technicky vybavena. Disponuje kvalitně vybavenými 
odbornými učebnami (fyzika a chemie, přírodopis, hudebna, kreslírna, jazyková učebna,  
cvičná kuchyňka, knihovna,  počítačová učebna). Škola má jednu tělocvičnu, jedno venkovní 
hřiště a využívá prostory nově postavené sportovní haly. 
 

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, při výuce různých 
předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k 
dispozici dobře vybavená školní knihovna. Učebnice, literatura, učební pomůcky a výukový 
software jsou průběžně doplňovány o nové exempláře. Na odborné učebny navazují kabinety 
a bohaté sbírky učebních pomůcek.  
 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a 
komunikačních technologií. Z toho pak vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro 
výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů je k dispozici učebna výpočetní techniky. 
Počítačem je vybavena také každá učebna. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách a 
kabinetech. Všechny školní počítače jsou připojeny k internetu. Učebny jsou vybavené 
projektory a interaktivní technikou. 



Zajišťujeme maximální bezpečnost a ochranu zdraví žáků a učitelů, a dále zajišťujeme 
režim školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví. Pro dodržování pitného režimu dětí a 
pracovníků školy slouží nápojový automat, děti i vyučující mají možnost objednání zdravé 
svačinky ( Poťouchlá sváča ). V knihovně pak slouží k relaxaci a vzdělávání tzv. “čítárna“, 
moderní prostory vybavené PC technikou využitelné také pro výuku. Pro jednání s 
návštěvami a odpočinek pedagogů slouží relaxační místnost. Samozřejmostí je kvalitní 
sociální zázemí školy (WC, sprchy). V budovách Pod Školou se buduje nový centrální vstup 
do školy s recepcí a novými prostory centrálních šaten, které budou vybavené 
uzamykatelnými skříňkami pro všechny žáky. 
 
1.2 Rizikové faktory školy:  
 

Mezi rizikové faktory naší školy patří především nešetrné zacházení s majetkem školy 
(lavice,…), problémové chování v kolektivu některých tříd, chování vykazující známky 
šikany. Zvláště zvýšenou pozornost budou vyžadovat třídy s nově příchozími žáky, zde bude 
důležitý monitoring ze strany třídních učitelů a spolupráce všech pedagogů při zachycování 
varovných signálů. Dále pak konzultace s výchovným poradcem či ŠMP při výskytu projevů 
rizikového chování. Rizikovými místy ve škole pro výskyt nežádoucího chování jsou 
především toalety nebo učebny o přestávkách. Dále je nutné sledovat absenci u některých 
vytypovaných žáků vyšších ročníků a předcházet tak záškoláctví. 
 
 
 
1.3 Preventivní tým školy:  
 
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Zhoufová  
 
Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Jana Sticzayová 
 
Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: Bc. Martin Vodička 
 
Výchovný poradce: Mgr. Lenka Zúbková 
 
Školní psycholog:  Mgr. PhDr. Alena Obeidová 
 
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Venclíčková 
 
Speciální pedagog: Mgr. Eva Zárubová 
 
Metodik prevence komunikuje a spolupracuje s třídními učiteli, vedením školy, výchovným 
poradcem a školním psychologem. Podílí se na řešení a minimalizaci rizikového chování ve 
škole. Pomáhá učitelům v řešení problémových situací týkajících se nevhodného chování žáků 
během vyučování, individuálně komunikuje s problémovými žáky, účastní se rozhovoru s 
rodiči problémových žáků a výchovných komisí. Dále koordinuje další vzdělávání pedagogů 
v oblasti prevence rizikového chování. 
 
Metodik prevence byl představen učitelskému kolektivu na začátku roku, rodičům na 

třídních schůzkách. Metodik prevence sídlí v budově C, v kabinetě C24k, kam žáci mohou 
přijít o přestávkách, případně po dohodě i během vyučování se poradit (v době volných hodin 
metodika prevence). Po předchozí dohodě mohou také využít konzultační hodiny metodika 
prevence. 



2.  Škola dodržuje tyto principy strategie primární  prevence : 
 
Principy vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí i mládeže na 
období 2013 – 2018 a jsou v souladu s Plánem primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže ve Středočeském kraji na léta 2016 - 2018 
(dostupný na www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence ).  

1. komplexní řešení problematiky primární prevence (dále jen PP) rizikového chování, 
začlenění PP do ŠVP, preventivní programy   

2. kontinuita působení a systematičnost plánování – preventivní působení musí být 
dlouhodobé a systematické   

3. uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity – Minimální preventivní program   
4. racionální financování a garance kvality služeb – granty M ěÚ Černošice  
5. správné směrování a adekvátnost informací, musí odpovídat věku  
6. včasný začátek preventivních aktivit  
7. pozitivní orientace PP a vliv na změnu chování daného jedince   
8. koordinace PP – se školním psychologem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s 

centry výchovné péče, s OSPOD, Policií ČR, ale především s rodiči 
 

2.1 Začlenění primární prevence do ŠVP:  
 

�  Výchova k etickým a právním normám (v rámci prvouky, vlastivědy, výchovy 
ke zdraví a občanství - VOZ, informatiky, exkurzí, bloků OSV,…)   

�  Výchova ke zdravému životnímu stylu (v rámci prvouky, přírodovědy, přírodopisu, 
VOZ, informatiky, tělesné výchovy a všech aktivit souvisejících s průřezovými 
tématy OSV a EVVO atd.)   

�  Rozvoj sociálních dovedností (social-skills) a dovedností sebeovlivnění (self-
management) napříč všemi předměty v každé věkové kategorii, učit žáky 
sebehodnocení i v oblasti chování, na začátku každého školního roku jsou programy 
všech tříd zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (OSV)   

�  Projektové dny, budování pocitu sounáležitosti  
 

2.2 Primární prevence u d ětí a mládeže je zam ěřena především na tyto  
formy rizikového chování:  

1. agrese, násilí a šikanování,  
2. záškoláctví,  
3. kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování,  
4. rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,  
5. xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, extremismus   
6. užívání návykových látek (vč. alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších 

látek,   
7. poruchy příjmu potravy  
8. sebepoškozování  
9. netolismus (virtuální drogy) a patologického hráčství (gambling), kyberšikana  
10. divácké násilí,   
11. komerční sexuální zneužívání dětí, sexuální rizikové chování, rizika HIV, AIDS, 

prostituce, obchod s lidmi   
12. týraní a zneužívání dětí, syndrom CAN, domácí násilí   
13. negativní působení sekt a sociálně patologická náboženská hnutí  
14. příslušnost k subkulturám.  



V případě výskytu některé z těchto forem RCH je doporučený postup řešení situace uveden v 
Krizovém plánu školy. 
 
 
3.  Vnit řní informa ční zdroje školy : 
 

Ve škole v nových prostorách centrálních šaten bude umístěna nástěnka metodika prevence, 
kde žáci najdou kontakty na krizové linky, na metodika prevence a schránka důvěry pro 
anonymní dotazy a připomínky, pokud žák nechce přijít osobně. 
 

Z videotéky využíváme některé materiály s protidrogovou problematikou – zejména v 
předmětu výchova k občanství a zdraví, v biologii využíváme pro prevenci videa vlivu 
kouření na dýchací soustavu a působení dalších psychotropních a omamných látek na 
organismus. U mladších ročníků v přírodovědě využíváme jednotlivých dílů z cyklu „Byl 
jednou jeden život“, zaměřeného na stavbu lidského těla, ale i péči o něj, prevenci úrazů a 
nemocí. K tomuto účelu je ve třídách nižších ročníků nainstalován také interaktivní výukový 
program „lidské tělo“. Metodik prevence shromažďuje potřebné metodické materiály i letáky 
pro zájemce z řad žáků i učitelů, poskytuje materiály vyučujícím předmětu VOZ a třídním 
učitelům pro přípravu třídnických hodin. Metodika vedení třídnických hodin, preventivní 
program školy, Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování i další potřebné dokumenty jsou 
k dispozici všem pedagogům na serveru školy. 
 

Škola je odběratelem časopisu Prevence, který vychází 1x za měsíc. Všechny výtisky jsou 
k dispozici všem členům pedagogického sboru u metodika prevence. 
 

Na internetových stránkách školy www.zscernosice.cz je v sekci VÝCHOVNÉ 
PORADENSTVÍ ,  v části Primární prevence zařazeno Desatero bezpečného internetu s 
odkazem na film „Seznam se bezpečně“. Najdou zde také odkaz na stránky Záchranného 
kruhu. 
 

Veškeré aktuální informace o připravovaných aktivitách školy budou k dispozici na 
www.zscernosice.cz. Naleznete zde také články, případně fotografie a zhodnocení akcí, které 
již proběhly. V sekci VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ -  v části Primární prevence je ke 
stažení Preventivní program školy a další rady, např. jak rozpoznat varovné signály 
šikanování u dětí atd. 
 

Dále jsou na webových stránkách uvedena jména všech učitelů naší školy, jejich funkce a 
emailové adresy. S metodikem prevence mohou žáci i rodiče komunikovat přímo přes email, 
telefonicky nebo přes třídního učitele. 
 

Pro školní rok 2016/2017 jsou na stránkách školy uvedeny všechny důležité kontakty, 
jména vyučujících,  dále termíny třídních schůzek a pedagogických rad, zápis do 1. ročníku 
atd. Postupně jsou doplňovány informace o akcích školy. Rodiče se zde mohou dozvědět také 
potřebné informace týkající se koncepce vzdělávání v naší škole, celoškolních projektů, 
mezinárodních aktivit školy nebo rozšířené výuky cizích jazyků. 



4.  Vnější informa ční zdroje : 
 
Aktuální informace o primární prevenci získáváme z webových stránek MŠMT, sledujeme 
aktualizace Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních. Dokumenty týkající se prevence stejně jako 
školní a výchovný řád jsou v souladu s nově aktualizovaným Metodickým pokynem 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (2016) – ke stažení na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-
rozsirilo-opatreni-k-reseni-sikany-a-kybersikany . 
 
Sledujeme také stránky Středočeského kraje 
www.kr-
stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence 
 
Dále využíváme informací na www.odrogach.cz , www.drogy-info.cz , www.adiktologie.cz, 
www.prevence-info.cz, www.prevence-praha.cz, www.saferinternet.cz, www.sancedetem.cz, 
www.dite-krize.cz a dalších webových stránek odborných zařízení v regionu. 
 
Metodickou pomoc škole poskytují: 
  

�  Οblastní metodik prevence Mgr. Kateřina Dobrinič 
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, OP Hořovice 
Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice 
tel.: 311 513 000 
mobil: 739 065 482 
mail: dobrinic@pppsk.cz 

�  Krajský školní koordinátor prevence Ing. Miroslava Řezníková (reznikova@kr-
s.cz)   

�  Preventivní pracovníci neziskových organizací v regionu ( ACET, Odyssea, 
Magdalena,…)   

�  Internetové poradenství pro ŠMP a pedagogy  
�  Linka 116 000 – poradenství pro školní metodiky prevence  

 
Síť organizací a odborných zařízení, s nimiž škola spolupracuje: 
 

�  na naší škole využíváme služeb školního psychologa (Mgr. PhDr. Alena Obeidová), 
ke které se mohou rodiče se svým dítětem objednat, aniž by museli jezdit do Prahy, 
nebo psycholožka přijde do tříd a řeší problémy třídního kolektivu, náznaky šikany…   

�  PPP Středočeského kraje (pracoviště Králův Dvůr, Plzeňská 90, 267 01 Králův 
Dvůr, tel.: 311637119, mob.: 731417213, e-mail: kraluvdvur@pppsk.cz, provozní 
doba: Po-Pá: 7.00-15.30 hod.)  

�  OSPOD Černošice (sídlo: Podskalská 1290/19,120 00 Praha 2)  
-oddělení sociálně-právní ochrany dětí: Václavíková Lucie, Bc., 
 referent sociálně právní ochrany dětí, 221 982 166, 727 846 044 

            -oddělení sociální prevence: Hlinková Michaela, DiS., 
 kurátor pro děti a mládež 221 982 209, 727 846 382 
  

�  Pediatrie Černošice: MUDr. Radana Pokorná, tel. 251 640 349 
                                       MUDr. Iva Strnadelová , tel. 251 643 227 



 
 

�  Pediatrie Řevnice a Všenory: MUDr. Jan Karas, Řevnice tel.: 257 720 143, 
Všenory tel.: 257 711 380) 

  
�  Policie ČR, OOP Řevnice, Nádražní č. 213, 252 30 Řevnice, tel.: 974 882 740 

mob.: 602 750 902  
�  Městská policie Černošice, Školní 1151, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 153                      
                                                                                           mob.: 724 060 620  
�  DD Lety, Pražská 151, 252 29 Lety, tel: 257 891 050, mob.:775 583 117 

http://www.ddlety.cz/  
�  Středisko výchovné péče Dobřichovice, Pražská 151, 252 29 Dobřichovice 

tel.: 257 710 049, 257 711 387  
�  Středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 

00 Ambulantní oddělení Praha 5, tel.: 251 614 735, mobil: 774 212 820  
e-mail: ambulancepraha5@klicov.cz   

�  Dětské krizové centrum (DKC), V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – 
Michle, tel.: 241 480 511, 241 483 853, mobil: 777 664 672  
e-mail: dkc@ditekrize.cz   

�  Další organizace zabývající se PP v regionu (seznam s kontakty dostupný 
na www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence )  

 
 
Vzdělávací programy pro ŠMP a ostatní pedagogické pracovníky: 
 

- využíváme nabídek programů NNO v regionu  
- dle aktuální nabídky a možností školy také další školení a vzdělávací akce VISK  
- účast ŠMP při oblastních setkáních školních metodiků prevence   
- vzdělávání pedagogů v oblasti první pomoci – zdravotnický kurz vedený 

odborníky proběhl na začátku  školního roku 2016/2017  
 

 
5. Cíle minimálního preventivního programu :  
 
Škola se zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu, snaží se zvýšit odolnost žáků 
vůči všem formám rizikového chování, snížit rizika vlivů, které narušují zdravý osobní a 
sociální vývoj mládeže. 
 
Dlouhodobým cílem je rozvíjet u žáků: 
 

1. psychosociální dovednosti (soběstačnost, důstojnost, autonomii, seberealizaci, sociální 
a kulturní integraci, tvořivost, schopnost vnímat vlastní city).   

2. pocit sounáležitosti (žák se má vnímat jako součást, cítit se ve škole bezpečně)   
3. adaptabilitu (účastní se sportovních, kulturních a rekreačních aktivit, dokáže žít s 

jinými lidmi, plánuje si volbu profese, řeší s odvahou své problémy, je schopný dělat 
samostatná rozhodnutí) 

 
 
 



Krátkodobé cíle: 
 

1. omezit ničení lavic a jiného majetku školy   
2. zaměřit se na chování žáků o přestávkách – fyzické kontakty a jiné nevhodné projevy 

k ostatním spolužákům, vulgární projevy   
3. u žáků 1. stupně zamezit počínajícím projevům nevhodného chování,   
4. zaměřit se na patologické vztahy v kolektivech tříd, fyzické násilí, psychické nátlaky 

(zvláště ve 3. a 8. třídách, kde se nežádoucí vztahy a napětí mezi spolužáky vyskytly 
již v předešlém školním roce a s třídami pracovala školní psycholožka na posilování 
třídního klimatu)  

5. pro žáky 5. - 9. tříd zajistit preventivní programy zaměřené na konkrétní formy 
rizikového chování (kouření, alkoholismus, jiné návykové látky, závislostní chování - 
netolismus, šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita, vztahy ve vrstevnické 
skupině, bezpečné sexuální chování – prevence AIDS, HIV)  

 
5.1 Cílové skupiny preventivního programu :  

 
a) žáci naší školy  
 
U žáků 1. – 5. ročníku se především zaměřujeme na: 
 

- společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky a učiteli  
- zvyšování zdravého sebevědomí žáků  
- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty  
- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“  

 
U žáků druhého stupně základní školy se zaměřujeme na: 
 

- vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem  
- stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity   
- formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže 

vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání 
alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí, nebezpečné komunikaci na internetu 
apod.   

- trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“  
- zvládání náročných fyzických a duševních situací  
- umění vyrovnat se s neúspěchem  

 
b) pedagogičtí pracovníci a naše škola jako celek  
 
Škola podporuje soustavné vzdělávání svých pracovníků - probíhá průběžné školení 
pedagogů (BOZP a PO, kurzy první pomoci, kurzy metod RWCT, činnostní učení na 1. i 2. 
stupni, seminář „odměny a tresty ve škole“, „právo ve školních institucích“, „agresivita u 
žáků základních škol“, „šikana ve škole“ atd.). 
 
Škola podporuje týmovou spolupráci pedagogických pracovníků, spolupráci s externisty i 
interními odborníky. 
 
Škola a její pedagogičtí pracovníci vynakládají všechny své síly na ochranu dětí před 
zanedbáváním výchovy a nedůslednou ochranou dětí před škodlivými vlivy. 



 
Škola se snaží vytvářet pozitivní atmosféru a atmosféru důvěry mezi žáky, pedagogy i rodiči. 
 
Škola umožňuje důvěryhodné a dostupné poradenství. 
 
c) specifické cílové skupiny 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodicky zajišťuje a koordinuje specifickou 
primární prevenci na meziresortní úrovni. To se na naší škole odráží v tom, že odborně 
vyškolení interní pracovníci si jsou vědomi nutnosti dalšího sebevzdělávání a spolupráce s 
řadou složek, např. s pedagogicko-psychologickou poradnou, krajskými školními 
koordinátory prevence, s externími odborníky, s rodinami dětí, s orgány sociálně právní 
ochrany dětí, s Dětským domovem v Letech, odkud přijímáme a integrujeme děti do 
speciálních i běžných tříd, dále spolupracujeme se zdravotními zařízeními, s poradenskými 
institucemi, s místní policií, s městským úřadem, s úřadem práce apod. 
 
d) rodiče žáků školy 
 
Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována 
skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana nebo výskyt jiných forem 
rizikového chování. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl 
zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v 
případech šikany. 
  

- děti i rodiče jsou seznámeni s telefonním číslem výchovného poradce a školního 
metodika prevence a mají možnost kdykoliv si s nimi domluvit schůzku   

- poskytujeme rodičům kontakt na Středisko výchovné péče na Klíčově nebo  Středisko 
výchovné péče v Dobřichovicích a další instituce a odborníky v případě výskytu 
nežádoucích jevů chování u jejich dítěte   

- informujeme rodiče o realizaci programu na třídních schůzkách, webových stránkách 
školy, zprávou v elektronické žákovské knížce apod.   

- zajistíme rodičům přístup k základním informačním materiálům, popř. odborné 
literatuře   

- snažíme se, aby se rodiče spolupodíleli na nejrůznějších společných aktivitách pro děti 
(výlety, besedy o povolání našich rodičů na 1. stupni, …)   

- den otevřených dveří – informujeme rodiče o dění v naší škole, žáci představují své 
projekty apod.   

- zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním, škola hledá finanční pomoc pro 
sociálně slabé rodiny, funguje projekt Obědy pro děti, jehož koordinátorkou je 

            Mgr. Alena Filípková. 
 
Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy: 
 

        -  Černošický běh 
        -  Mikulášské a vánoční trhy  

    -  Karneval s vyhlášením Skokana roku 

 
 
 
 



 
 
6.  Zásady primární prevence na naší škole : 
 
Na škole jsou vytipováni žáci patřící do rizikových skupin. S těmito žáky se dále individuálně 
pracuje. Této individuální péče se zpravidla účastní psycholog, třídní učitel, výchovný 
poradce, školní metodik prevence, vedení školy a v neposlední řadě se spolupracuje i s rodiči. 
Výše jmenovaní jsou přítomni také při řešení menších či větších přestupků. Včasně jsou 
informováni, případně přizváni, i rodiče. V případě závažnějšího sociálně patologického jevu, 
který již svým řešením nespadá do kompetence školy, oznamujeme situaci příslušnému 
oddělení obecního či okresního úřadu a policii. Dojde-li k vyšetřování či řešení nějakého 
problému na škole, je o tomto vedena přehledná dokumentace školním metodikem prevence 
 
Do oblasti preventivního působení pedagogických pracovníků naší školy patří také výkon 
pedagogického dozoru (přestávky, školní jídelna, školní a mimoškolní akce). 
 
Naše škola je i jinak otevřená práci s dětmi, které vyžadují individuální přístup. Jedná se 
většinou o děti s poruchami učení a děti se slabším sociálním zázemím. Tyto děti pravidelně 
pracují se speciálním pedagogem. Ve škole pracuje pět asistentů pedagoga. 
 
 
 
 
7.  Způsoby realizace cíl ů MPP: 
 
 

7.1 Základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého 
životního stylu:  

 
�  zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 
důsledků jednání   

�  posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku   

�  vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 
zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, 
bez strachu a nejistoty   

�  formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, 
mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.  

 
 

7.1. Klíčové vyu čovací oblasti:  
 
�  oblast přírodovědná   

(např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) 



�  oblast zdravého životního stylu   
(např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný 
čas apod.) 

�  oblast společenskovědní   
(proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné 
interakci se sociálním prostředím, prevence netolismu, kyberšikany, bezpečné 
chování na internetu apod.) 

�  oblast rodinné a občanské výchovy   
(postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a 
příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, 
subjekty participující v oblasti prevence drog atd.), prevence sexuálního zneužívání 
dětí a mladistvých, HIV/AIDS, prevence prostituce a obchodu s lidmi.  

�  oblast sociálně právní   
(právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy, počítačová kriminalita 
apod.) 

�  oblast sociální patologie   
(postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, 
xenofobie, šikanování, rasismus, homofobie apod.) 

 
Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 
 
Výchova k občanství a ke zdraví Informatika 
Prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie Výtvarná výchova a výtvarné soutěže 
Český jazyk, vlastivěda Tělesná výchova 
 
 

7.2. Školní a mimoškolní aktivity  
 

7.3.1 Volnočasové aktivity:  
 

široká nabídka zájmových kroužků (aktuálně na webových stránkách školy 
www.zscernosice.cz ) 

 
7.3.2 Aktivity školy:  

 
 
�  akce pro děti – Den dětí, vítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky atd.  
 
�  školní exkurze – vlastivědné, přírodovědné, kulturní a historické  
 
�  školení žáků na téma – chování člověka za mimořádných událostí   
�  sportovní turnaje za okres Praha-západ  
 
�  návštěva Úřadu práce v Praze  
 
�  návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav 
 
�  plavání a bruslení na 1. stupni  
 
�  lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd 
 
�  vánoční trhy  
 
�  sběr papíru a víček od PET lahví  



 
�  třídění odpadů v budově školy  
 
�  kulturně vzdělávací zájezd do Anglie, výměnný pobyt v Německu  
 
�  tradiční akce Černošický běh, které se účastní děti od 3 let až dospělí do 75 let  
 
�  Klub mladého čtenáře 
 
�  Měsíc knihy – čtenářská soutěž  
 
 

 

 
 

 
8.  Školní program proti šikanování  
 

Program má být nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před šikanou. Účinná 
snaha minimalizovat šikanu na škole vyžaduje, abychom vytvořili dobré sociální 
klima čili kamarádské bezpečné vztahy a vybudovali speciální program proti 
šikanování. 

 
8.1 Minimální požadavky na školu:  

 
�  ředitelka školy je orientována v metodice, organizaci a právní problematice 

šikanování  
 

�  škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro řešení problematiky šikany  
 

�  škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení 

pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne  
 

�  škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí proti šikaně  
 

�  škola má ve školním řádu zakomponován kategorický zákaz šikanování, 

zpracovaná pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií 

během vyučování a o přestávkách  
 

�  ředitelka školy zajistí dohled pedagogických pracovníků nad žáky před 

vyučováním, během vyučování, o přestávkách  
 

�  škola má program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména 

pracovníka pro primární prevenci  

�  všichni pedagogové spolupracují jak s metodičkou prevence školy a s výchovnou 

poradkyní, tak s vedením školy  
 
 
 
 
 
 



8.1. Základní body specifické primární prevence šik anování:  
 
 
�  všichni pedagogové odborně pracují na předcházení konkrétního problému (školního 

šikanování)  
 
�  respektují přitom věk dětí, konstelaci třídy, klima ve třídě  
 
�  těžištěm specifické primární prevence jsou třídnické hodiny  
 
�  další důležitou součástí je práce ve výukových předmětech, které mají významný vztah 

k prevenci sociálně patologických jevů (výchova k občanství a ke zdraví, informatika, 

tělesná výchova, prvouka atd.)  
 
�  v předmětu informatika pracujeme s pojmem kyberšikana (etický kodex pro práci žáků 

i učitelů s informacemi a informačními technologiemi)  
 
�  v dalších předmětech je prevence realizována prostřednictvím průřezových témat 

podle Rámcového vzdělávacího programu školy, jako je například výchova 

demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova  
 
�  zapojení školy do projektů organizací zabývajících se prevencí SPJ – dle aktuální 

situace a možností  
 
 
8.3 Prevence v t řídnických hodinách:  
 
�  systematická práce se třídou (nutná spolupráce všech učitelů vyučujících ve třídě)  

 
�  práce se skupinovou dynamikou třídy (práce se vztahy mezi žáky ve skupině)  

 
�  podporovat rozvoj pozitivních vztahů ve třídě (práce s demokracií ve skupině v 

pozitivním slova smyslu) 

 

 
8.4 Postup řešení p ři výskytu šikany : 
 

1. krok – diferenciální diagnostika (zhodnocení, zda se jedná o šikanu, odlišit šikanu 
od škádlení, odhad závažnosti)   

2. krok  –  vnitřní  diagnostika  (posouzení  šikany  –  vnitřní  mapa  šikanování, 
 určení formy šikany, posouzení síly zakrývajícího systému, nalezení vhodných 
 svědků, individuální rozhovory) 
3. krok – scénář pro směr léčby 



8.4.1 Situace, které zvládne škola samostatně:  
 
�  první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu – musí být diferencovaná a cílená, 

symptomatická léčba, metoda usmíření nebo metoda vnějšího nátlaku (viz níže)  
 
�  celková léčba pro řešení prvních dvou stádií šikanování – rámcový třídní program, 

dlouhodobější práce se vztahy ve třídě  

 
8.4.1.1. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011):  

 

∗ odhad závažnosti a stanovení formy šikany 

∗ rozhovor s informátory a oběťmi  
 

∗  nalezení vhodných svědků  
 

∗ individuální rozhovory se svědky 

∗ ochrana oběti  
 

∗  předběžná diagnóza a volba typu rozhovorů  
 

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory – směřování k metodě usmíření  
 

b) rozhovor s agresory - metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor 

nebo výchovná komise)  

∗   realizace vhodné, výše uvedené metody  
 

∗   třídní hodina – efekt metody usmíření, nebo oznámení potrestání agresorů  
 

∗ rozhovor s rodiči oběti, rozhovor s rodiči agresorů, informovat o udělení 

kázeňských opatření  
 

∗   třídní schůzka  
 

∗   práce s celou třídou  
 
 
 
 
 

8.4.2 Situace, kdy škola potřebuje pomoc zvenku:  
 
 
�  první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu  
 
�  první pomoc pro obyčejnou pokročilou šikanu  
 
�  první pomoc pro komplikovanou pokročilou šikanu (např. skupinové násilí, tzv. školní 

lynčování)  
 
�  celková léčba pro třetí stadium šikany s běžnou i komplikovanou formou  



8.4.2.1  Scénář pro pokročilou šikanu: (krizový scénář, poplachový plán) 
 

(Kolář, 2011) 
 

∗ první alarmující kroky (zvládnutí vlastního šoku, bleskový odhad závažnosti, 

bezprostřední záchrana oběti, zastavení násilí)  
 

∗ příprava podmínek pro vyšetřování (zalarmování pedagogů, informování vedení 

školy, zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi, pokračující pomoc 

oběti, oznámení policii a navázání kontaktu se specialistou – psychologem…, 

informace rodičům)  
 

∗ vyšetřování (rozhovor s obětí a informátory, nalezení nejslabších článků 

nespolupracujících svědků, individuální, popř. konfrontační rozhovory se 

svědky, rozhovor s agresorem, popř. jeho konfrontace s ostatními agresory, ne 

s obětí)  
 

∗    léčba (metoda vnějšího nátlaku, změna sestavení skupiny)  
 
 

8.4.3 Nápravná opatření:  
 

�  výchovná opatření (napomenutí, třídní důtky, důtka ředitele školy)  
 

�  snížení známky s chování  
 

�  převedení do jiné třídy  
 

�  převedení do jiné školy  
 

�  doporučení umístit agresora do střediska výchovné péče, diagnostický pobyt, atd…  
 

�  ředitel školy podá návrh orgánu soc. právní ochrany k zahájení práce s rodinou  
 

�  škola umožní agresorovi individuální výchovný plán  
 
 
 
 
 
8.5 Spolupráce se specializovanými institucemi:  
 

�  v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry  
 

�  v resortu zdravotnictví – s pediatry, odbornými lékaři, psychology, psychiatry  
 

�  v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, oddělení soc. prevence  
 

�  kontrola ze strany České školní inspekce v případě, kdy projevy šikany nejsou 

bezodkladně a uspokojivě řešeny ze strany pedagogických pracovníků školy  
 

�  v případě šikany, která má charakter trestné činnosti, informujeme Policii ČR  



8.6 Webové stránky s tématikou školní šikany a kybe ršikany : 
 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org E-

nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz 

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 

Program primární prevence rizikového chování na internetu, www.e-bezpeci.cz 
 

8.7 Kontakty : 
 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
 

Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 
 

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného 

obsahu internetu, www.horkalinkaczi.cz 
 

Poradna E-bezpečí - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 

internetu, www.napisnam.cz 

 
 
 
 
 
 

MPP školy sestavila: Mgr. Jana Venclíčková 
 

Schválila  dne 1.9. 2016 v Černošicích 
 
Ředitelka školy Mgr. Ludmila Zhoufová 



  


