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Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) 
 

 

 

Pracovníci poskytující poradenské služby ve škole 

 koordinátorka činnosti ŠPP – zástupkyně ředitele 

 výchovný a kariérový poradce 

 školní metodičky prevence 

 školní psycholožka 

 koordinátor adaptačních kurzů 

 preventisté drogových závislostí 

 další, kteří se podílejí na práci ŠPP (TU, ostatní učitelé)  
 

 

 

Koordinátor ŠPP – zástupkyně ředitele (Mgr. Petra Hojková): 

 koordinuje práci školního poradenského pracoviště 

 koordinuje udělování výchovných opatření ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli 

odborného výcviku 

 doporučuje výchovná opatření řediteli školy 

 zajišťuje jednání s žáky a zákonnými zástupci v oblastech výchovných i vzdělávacích 

potíží 

 koordinuje svolávání výchovné komise v případě řešení závažných výchovných 

problémů 

 koordinuje ve spolupráci s výchovným poradcem zprostředkování diagnostiky 

speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční činnosti pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 zajišťuje aktualizaci dat v matrice žáka, které se týkají doporučení ŠPZ 

 kontroluje práci asistenta pedagoga 

 nabízí a realizuje mediace při řešení sporů mezi žáky a učiteli, případně jejich 

zákonnými zástupci 

 s informacemi o žácích nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Metodické a informační činnosti: 

 poskytuje informace o poradenských službách školy, o specializovaných školských a 

dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a  

o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich rodičům 

 s tvorbou a vyhodnocováním IVP 

 

Dokumentace: 

 eviduje zápisy z jednání s rodiči, žáky, z jednání výchovných komisí 

 spolupracuje s výchovným poradcem při evidenci IVP, která jsou žákům přiznaná 

 koordinuje výkaznictví týkající se žáků se SVP 
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Kontaktní údaje: 

 

místnost H 105 - přízemí 

e-mail hojkova@spsch.cz 

telefon 464629660 

mobil 720955800 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

 

 

Výchovný a kariérový poradce (Ing. Jana Šedová): 

 poskytuje kariérové poradenství žákům posledních ročníků vzdělávání  

 pomáhá s profesní orientací žákům, kteří si nejsou jisti správností své volby 

stávajícího vzdělávání či následného profesního uplatnění  

 zajišťuje agendu spojenou s podáváním přihlášek k navazujícímu studiu 

 vede evidenci podaných přihlášek k navazujícímu studiu  

 organizuje besedy, semináře a další akce pro žáky posledních ročníků 

 spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogy při identifikaci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a podílí se na strategii jejich vzdělávání 

 zajišťuje ve spolupráci s učiteli vytvoření IVP podle doporučení PPP nebo SPC 

 komunikuje se zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a diskutuje s nimi strategii vzdělávání těchto žáků 

 provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní péči 

a připravuje návrhy pro další práci s ním včetně zajištění plánu pedagogické podpory 

v souladu s platnou legislativou 

 zajišťuje zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční 

činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 podílí se na péči o nadané žáky formou jejich zapojení do odborných soutěží, 

zahraničních odborných stáží, účastí na externích vzdělávacích akcích 

 sleduje proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně integrace 

nadaných žáků  

 podporuje tvorbu podmínek pro vzdělávání žáků nadaných, žáků ze sociálně 

znevýhodněných prostředí včetně péče o žáky z různých etnik a minorit 

 s informacemi o žácích nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

Metodické a informační činnosti: 

 poskytuje metodickou pomoc učitelům v oblasti výchovy a vzdělávání, integrace žáků, 

individuální práce se žáky 

 shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení při zajištění předpisů o ochraně osobních 

údajů 

 učitelům poskytuje informace o žácích se SVP a podpůrných opatřeních doporučených 

pro jejich vzdělávání  

 poskytuje učitelům metodickou podporu při vypracování plánu pedagogické podpory 
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Dokumentace: 

 soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských pracovišť 

 vede elektronickou i písemnou evidenci žáků se SVP 

 spolupracuje s koordinátorem ŠPP při evidenci IVP, která jsou žákům přiznaná 

 organizuje nebo sám zapisuje jednání mimořádné pedagogické rady a výchovné 

komise 

 

místnost H 308  

e-mail sedova@spsch.cz 

telefon 464629658 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

 

Školní metodik prevence (Mgr. Petra Troníčková) 
 

místnost H 207 

e-mail tronickova@spsch.cz 

telefon 464629661 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

Školní metodik prevence (Mgr. Kateřina Bakulová) 

 

místnost L 341 

e-mail bakulova@spsch.cz 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

 úzce spolupracují spolu i s metodiky protidrogové prevence na tvorbě programů 

a textových materiálů 

 zajišťují projektové dny s tematikou primární prevence zaměřené na prevenci 

záškoláctví, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 

dalších sociálně nežádoucích jevů 

 ve spolupráci s třídními a dalšími učiteli vyhledávají a sledují problematiku 

záškoláctví, šikany, vzniku patologických jevů a nezdravých sociálních vztahů 

 poskytují poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

zajišťují péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) 

 spolupracují s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s 

možností rozvoje sociálně nežádoucích jevů u jednotlivých žáků a školních tříd a 

participují na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj 

sociálně nežádoucích jevů ve škole 
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 připravují podmínky pro integraci žáků s poruchami chování a koordinují poskytování 

poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými 

školskými zařízeními 

 s informacemi o žácích nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Metodické a koordinační činnosti 

 informují učitele školy o aktivitách prováděných v oblasti prevence sociálně 

nežádoucích jevů a souvisejících s vyhledáváním problémových projevů chování  

i o preventivní práci s třídními kolektivy apod. 

 zajišťují vzdělávání učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

 zajišťují předávání odborných informací o problematice sociálně nežádoucích jevů,  

o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

 prezentují výsledky preventivní práce školy 

 koordinují přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, s prevencí rasismu, 

xenofobie 

 koordinují spolupráci školy s orgány místní správy a samosprávy, které mají  

v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů, a s odbornými 

pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými) a dalšími 

zařízeními a institucemi 

 v případně akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů kontaktují odpovídající 

odborné pracoviště a dle svých možností a odborných kompetencí se podílejí na 

intervenci a následné péči o žáky / třídní kolektivy 

 

Dokumentace: 

 zajišťují každoroční tvorbu programu primární prevence, prevence šikany ve 

spolupráci se všemi členy ŠPP 

 

 

Preventista drogových závislostí (Mgr. Miroslava Zelená) 
 

místnost L 142 

e-mail zelena@spsch.cz 

telefon 464629642 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

 

Preventista drogových závislostí (Mgr. Martin Bárta) 
 

místnost H 119 

e-mail barta@spsch.cz 

telefon 464629629 

konzultační hodiny dle domluvy 
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 úzce spolupracují mezi sebou a dále s metodiky prevence na tvorbě programů 

a textových materiálů 

 zajišťují ve spolupráci s metodiky prevence každoroční tvorbu části programu 

primární prevence v oblasti drogové problematiky 

 zajišťují ve spolupráci s metodiky prevence projektové dny s tematikou primární 

prevence zaměřené na prevenci závislostí, prekriminálního a kriminálního chování 

 pomáhají metodikům prevence s vyhledáváním a sledováním výskytu závislostí a to 

ve spolupráci s třídními a dalšími učiteli 

 poskytují poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům v případně výskytu 

závislostí a doporučují péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci  

s třídními učiteli) 

 spolupracují s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených  

s výskytem závislostí, které jsou významné pro rozvoj sociálně nežádoucích jevů ve 

škole 

 s informacemi o žácích nakládají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Metodické a koordinační činnosti 

 zajišťují preventivní práci s třídními kolektivy 

 zajišťují vzdělávání učitelů v oblasti závislostí a drogové problematiky 

 zajišťují předávání odborných informací týkajících se drogové problematiky 

 podporují spolupráci školy s orgány místní správy a samosprávy, které mají  

v kompetenci prevenci drogové problematiky 

 v případně akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů kontaktují odpovídající 

odborné pracoviště a dle svých možností a odborných kompetencí se podílejí na 

intervenci a následné péči o žáky 

 

 

 

Koordinátor adaptačních kurzů (Mgr. Jan Sodomka) 

 organizačně zajišťuje adaptační kurzy pro první ročníky, včetně programu v rámci 

dodavatelské organizace 

 spolupracuje s třídními učiteli prvních ročníků na bezproblémové organizaci 

adaptačních kurzů a jejich prostřednictvím informuje i zákonné zástupce žáků prvních 

ročníků 

 podporuje třídní učitele prvních ročníků při stmelování třídních kolektivů 

 zajišťuje následný program pro první ročníky jako reflexi na kvalitně provedený 

adaptační kurz 

 s informacemi o žácích nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
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Dokumentace: 

 vytváří písemné informace o místě, termínu a programu adaptačního kurzu pro 

zákonné zástupce a předává je třídním učitelům před třídními schůzkami konanými 

před nástupem žáků ke vzdělávání.  

 

 

místnost L 133 

e-mail sodomka@spsch.cz 

telefon 464 629 672 

konzultační hodiny dle domluvy 

 

 

Školní psycholog (Mgr. Petra Sedláčková) 

 provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti 

nebo vyhledat žáky nadané 

 poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo 

výukovými potížemi a v případě problematických vztahů v třídním kolektivu 

 poskytuje psychologické poradenství při podezření na šikanu, nestandardní vztahy 

mezi spolužáky, mezi žákem a učitelem, v rodině 

 poskytuje krizovou intervenci žákům 

 vše pouze v rozsahu času ke konzultacím 

 zájem o konzultaci žáci oznamují prostřednictvím metodiků prevence  

 s informacemi o žácích nakládají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Metodické a koordinační činnosti: 

 v případně akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů informuje vedení školy a 

doporučuje kontaktovat odpovídající odborné pracoviště 

 

místnost L 137 

konzultační hodiny dle předchozí dohody  
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Dále se na činnosti ŠPP podílejí: 

 

Třídní učitelé 

 podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy 

 zprostředkovává komunikaci s ostatními učiteli a je garantem spolupráce školy se 

zákonnými zástupci žáků svěřené třídy 

 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 

rodinném zázemí 

 spolupracuje s kariérovým poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících 

se rozhodování o dalším uplatnění žáků po skončení studia 

 spolupracuje se školními metodiky prevence na vyhledávání varovných signálů, podílí 

se na realizaci minimálního preventivního programu 

 spolupracuje s výchovným poradcem a se školním psychologem při aktivitách 

zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy, při vytváření podmínek pro 

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a v dalších oblastech 

vzdělávací a poradenské práce s žáky  

 s informacemi o žácích nakládají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Ostatní učitelé žáků 

 motivují žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu 

vzdělání pro život 

 spolupracují s výchovným poradcem a metodiky prevence na realizaci minimálního 

preventivního programu 

 upozorňují třídní učitele a metodika prevence na možný vznik patologických jevů 

 s informacemi o žácích nakládají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

Informační systém školního poradenského střediska 
 

Webové stránky: 

odkaz na pracovníky školního poradenského pracoviště 

rozmístění kabinetů  

konzultační hodiny pro žáky, rodiče a ostatní 

zveřejnění programu poradenských služeb školního poradenského pracoviště 

 

Nástěnka ŠPP: 

orientační informace o kabinetech pracovníků ŠPP 

základní informace o činnosti ŠPP 

informace o jménech, funkcích a oblastech kompetencí a konzultačních hodinách 

krizová telefonní čísla 
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Vstupní informace o ŠPP na třídních schůzkách: 

pro budoucí první ročníky - v červnu 

na podzimních třídních schůzkách 

informace o poradenských službách pro SRPDŠ, pro radu školy 

orientační informace o kabinetech pracovníků ŠPP 

základní informace o činnosti ŠPP 

informace o jménech, funkcích a oblastech kompetencí a konzultačních hodinách 

krizová telefonní čísla 

 

 

Informace pro pracovníky školy na pedagogické radě:  

- podle potřeby 
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Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 
 

 

Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

(1) Žákem se speciálními vzdělávacími  potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (původně se zdravotním 

znevýhodněním nebo postižením, případně v postavení azylanta, nebo sociálně 

znevýhodněný). Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a 

školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 

životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

 

(2) Podpůrná opatření  

podpora žáků se realizuje prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní 

pomoc vzdělávání žáka, a to  

- v oblasti metod a forem výuky, možnými úpravami hodnocení žáka, organizace 

výuky, např. zařazením předmětů speciálně pedagogické péče, úpravami výuky 

v rozsahu i obsahu disponibilních hodin;  

- nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s potřebou podpůrných opatření, 

a to jak asistentem pedagoga, tak dalším pedagogem nebo speciálním pedagogem;  

- při vzdělávání žáků se smyslovým postižením možností využívat tlumočníky českého 

znakového jazyka nebo přepisovatele,  

- využíváním speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek, včetně 

zařazování nových technologií do práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 

spočívají v 

 

a) poradenské pomoci školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní 

psycholog) a pomoc školského poradenského zařízení – PPP (pedagogicko-

psychologické poradny) a SPC (speciálně pedagogického centra), viz www.nuv.cz 

 

b) úpravě organizace vzdělávání  (například úpravy v hodnocení žáků a v metodách 

výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost prodloužit dobu 

vzdělávání žáka až o 2 roky atd.), 

 

c) úpravě podmínek přijímání a ukončování vzdělávání  – respektuje se, jakým 

způsobem se žák vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě 

potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání. 

 

d) použití kompenzačních pomůcek , speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

 

e)  využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již 

dnes uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské 

http://www.nuv.cz/
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zařízení) a zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák žádá ředitele školy  

o možnost vzdělávat se podle IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje 

ředitel školy, respektive třídní učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka 

podílejí. 

 

 

Individuální vzdělávací plán  
 

(1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně 

integrovaného žáka,  

 

(2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 

závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického 

lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření 

zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

(3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 

 

(4) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, 

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného 

prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu 

pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu 

konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria, 

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na 

práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením se uvede 

potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava 

organizace vzdělávání, 

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic 

a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných 

zkoušek, 

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, 

se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka, 

f) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných, kterou se stanoví členění krajských normativů, 

ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské 

normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet 

minimální úrovně krajských normativů a zásady pro zvýšení krajských normativů 

(vyhláška o krajských normativech)., 

g) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. 

 

(5) Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, 

nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován 

v průběhu celého školního roku podle potřeby. 
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(6) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 

a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 

(7) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 

 

 

Ředitel školy, poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení 

Doporučení ke vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a možnostech školy, které 

se vztahují k potřebám žáka a k možnostem takového žáka v ní vzdělávat. 

 

Po vydání doporučení má škola maximální dobu  čtyř měsíců pro  vytvoření doporučených 

podmínek pro vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření (dále PO). V případě, že v této 

lhůtě nelze ve škole, která spolupracuje v této otázce se zřizovatelem, zajistit např. stavební či 

technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou a zákonným zástupcem žáka možnost 

 kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním případě doporučí rodiči školu, která je 

technicky připravena pro vzdělávání žáka.  

 

V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální PO (asistent pedagoga, speciální 

pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do doby zajištění 

personálního PO škola řešení, které umožní podporu žáka (např. dohodou o podpoře 

a metodickém vedení s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním pravidlem, že 

jakékoli řešení musí být v nejlepším zájmu žáka.  

 

(8) Podpůrná opatření podle se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 

 náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření  

vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze  

speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních 

 podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování  

vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání.  

 

(9) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení  

 školského poradenského zařízení. Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud 

žák má při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky 

pedagogické intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci 

výuky žáka, úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); 

pokud se jedná o drobné úpravy v rámci výuky jednoho předmětu, je úprava věcí 

individualizace výuky a práce pedagoga. Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních 

vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v Příloze č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci I. stupně podpůrných opatření pro žáky 

s méně závažnými problémy ve vzdělávání školou vypracován plán pedagogické podpory 

(dále jen PLPP), který vytvoří třídní učitel s metodickou podporou výchovného poradce.  

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) - stručný dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby 

úprav ve vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Pedagogové 

následně vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou podporou 

pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak setrvalý 
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nebo se horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům nezletilého žáka doporučit, aby 

navštívili školské poradenské zařízení. 

 

Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování 

neúčinných podpůrných opatření.  

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného 

opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením 

a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka,  nebo zákonného 

zástupce žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka 

nebo studenta. 

 

A. Žák/zákonný zástupce nezletilého žáka respektoval doporučení školy nebo se 

rozhodl sám k návštěvě ŠPZ 

Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání 

žáka provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy 

ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro rodiče a školu pak vypracuje 

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, 

že podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka 

(lékaře apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 

Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení zákonného 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, ze závěrů školy a PLPP, pokud byl 

zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té doby 

nebo i následně podíleli na péči o žáka. 

Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat: 

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě 

v případě, že již ve třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek 

pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.) – pak před 

vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Komunikaci školy a 

ŠPZ zajišťuje za školu výchovný poradce. 

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka takový, že bude třeba komunikovat s více zařízeními. 

Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které 

pramení například z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu 

poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se musí domluvit 

dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná 

opatření nebyla poskytována duplicitně. 

 

B. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák přes opakovaná upozornění a 

vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve 

vzdělávání žáka a způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama 

dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže. 

 

V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu 

se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována 

za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění 

zájmu žáka.  
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(10) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou 

nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, 

nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 

(11) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení 

po projednání se zletilým žákem, nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka poskytovat, 

pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již 

není nezbytné. 

 

(12)  Podpůrná opatření při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, 

aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých 

osob, který odpovídá potřebám žáka. Žákům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se 

souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého 

jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka 

jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo školské zařízení tlumočníka českého 

znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, 

nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého 

mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání žáka. 

 

(13) Podpůrná opatření při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředků 

alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání  

v komunikačním systému, který odpovídá potřebám žáka. 

 

 

Přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření 
 

Přihláška do SŠ 

- nástup do ŠŠ 

- v případě prokazatelných obtíží žáka ŠPZ posoudí a doporučí žákovi/zákonnému 

zástupci nezletilého žáka, jak má postupovat 

 

ŠPZ ve spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků a dalšími odborníky rozhodne 

o:  

nástupu do školy s využitím podpůrných opatření 

 

Opatření 1. stupně 

SŠ vzdělává žáka s využitím podpůrných opatření 1. stupně  

(individuálně či zpracuje PLPP) 

→ pravidelná podpora školním poradenským pracovištěm a pedagogy 

→ podpora je úspěšná a není tak třeba vyšetření v ŠPZ 

Opatření 2. – 5. stupně 

SŠ doporučí návštěvu ŠPZ, případně se k ní žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 

sám rozhodne 

→ nejpozději do 3 měsíců od objednání je vystaveno doporučení ke vzdělávání žáka 

SŠ doporučí návštěvu ŠPZ, ale zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 

nenavštíví ŠPZ za účelem nastavení PO  

→ škola se obrátí na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem 

o sociálně právní ochraně dětí požádá o součinnost (mezní varianta) 
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Pomoc ŠPZ (PPP/SPC) 

- posoudí vzdělávací potřeby žáka, vyhodnotí závěry vyšetření 

- doporučí podpůrná opatření ve vzdělávání žáka (2. - 5. stupeň podpory) 

 

Vyhodnocování účelnosti podpory 

- ŠPZ pravidelně po jednom roce u žáků s LMP vyhodnocuje účinnost opatření, 

kontroluje IVP a poskytování všech podpůrných opatření; kontrola IVP a jeho 

naplňování probíhá 1x ročně 

- jinak ŠPZ provádí kontrolu doporučení zpravidla do dvou let 

- Účinná podpora → integrace žáka 

- Neúspěšná podpora → revize rozhodnutí → nové doporučení 

 

 

 

 

JAK POSTUPOVAT POKUD INTEGRACE ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ANI S VYUŽITÍM PODPŮRNÝCH 

OPATŘENÍ NEVEDLA K ZAJIŠTĚNÍ JEHO VZDĚLÁVACÍCH 

POTŘEB 

 
Pokud se obtíže žáka nedají vyrovnat ani s využitím podpůrných opatření, škola nabídne po 

poradě se školským poradenským zařízením a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými 

institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání ihned po zjištění závažných překážek ke 

vzdělávání v tomto oboru. 

 

 

Jak je to s možností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužit 

vzdělávání  na SŠ? 

 

V souladu s § 16 odst. 2 b) školského zákona může ředitel školy vzdělávání prodloužit, 

nejvýše však o 2 školní roky (v souladu s § 16 odst. 2b) školského zákona). 

 

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se 

vzděláváním 

 

Jaké jsou právní možnosti v případě, kdy zákonný zástupce - rodič nekoná v souladu 

se zájmem dítěte? Co dělat, pokud rodič nechce nechat dítě vyšetřit školském poradenském 

zařízení? Co jiného by mohlo udělat školské poradenské zařízení nebo škola než kontaktovat 

orgán sociálně právní ochrany dětí? Má škola nebo školské poradenské zařízení možnost 

vyvolat nějaké soudní řízení? 

 

 

Východiska 

 
1. Základním právním vztahem mezi rodičem a dítětem, definujícím jejich poměry, je vztah 

rodičovské odpovědnosti. Podle § 865 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“), rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. 

Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Podle ust. § 875 odst. 1 občanského zákoníku 

rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. Nejedná-li rodič 
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v souladu se zájmy svého dítěte, porušuje svou základní povinnost dbát práv dítěte. Podle 

ust. § 855 odst. 2 občanského zákoníku je účelem povinností a práv k dítěti zajištění jeho 

morálního a hmotného prospěchu.  

2. Ustanovení § 858 občanského zákoníku stanoví: rodičovská odpovědnost zahrnuje 

povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho 

zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování 

osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho 

bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, 

jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může 

změnit jen soud. 

3. Aby mohli rodiče své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti vykonávat 

efektivně, jsou od narození dítěte jeho zákonnými zástupci (§ 892 občanského zákoníku). 

Jako zákonní zástupci dítěte mají zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako zákonní zástupci mají 

podle ust. § 21 odst. 2 školského zákona právo na informace o průběhu a výsledcích 

vzdělávání a poradenskou pomoc školy. Tomuto právu odpovídá povinnost školy 

zákonným zástupcům informace a poradenskou pomoc poskytnout. 

 

 

Zapojení školy 

 
1. Brání-li zákonní zástupci svou činností nebo nečinností řádnému poskytování vzdělání 

a jednají-li tak v rozporu se zájmy dítěte, ředitel školy je podle ust. § 22 odst. 3 písm. b) 

školského zákona vyzve, aby se osobně zúčastnili projednání této záležitosti. Zákonní 

zástupci jsou povinni se tohoto projednání zúčastnit. Na tomto projednání škola podrobně 

a citlivě informuje zákonné zástupce o jejich právech a povinnostech, o tom, 

že se postupuje v nejlepším zájmu dítěte a o dalších nezbytných skutečnostech, jako 

je například možnost návštěvy školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). 

 

 

Zapojení školského poradenského zařízení 

 
1. V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se vydávají 

a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zajištění jeho 

práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem 

podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat 

se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb 

nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte 

na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.  

2. Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého 

důvodu navzdory doporučení učitele nebo ředitele odmítne dítě nechat vyšetřit 

v pedagogicko-psychologické poradně. Pro nastavení podpůrných opatření i pro zařazení 

žáka podle § 16 odst. 9 školského zákona je přitom doporučení poradny nezbytné, neboť 

vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami by nemohlo probíhat s využitím 

podpůrných opatření. V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve 

znění účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit žáku nebo zákonnému zástupci využití 
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poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto orgánem může být 

nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb.,  

o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 

písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZSPOD“). Povinnost absolvovat vyšetření je tak možné uložit nejen 

dítěti, jehož zákonný zástupce s vyšetřením nesouhlasí, ale i samotnému zákonnému 

zástupci. Takový postup je vhodné uplatnit především za předpokladu, že zákonný 

zástupce své rozhodnutí nesvolit k uzpůsobení vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami pravděpodobně zakládá na racionálně neopodstatnitelných 

důvodech. Vydané doporučení se poté rozešle orgánu veřejné moci, který vyšetření 

nařídil, příp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jestliže o to požádal (citovaný § 16a 

odst. 4). 

3. S ohledem na princip subsidiarity je nutné trvat na tom, aby školy vynaložily náležité 

úsilí v řešení problému ještě na úrovni školy, využívaly co nejmírnější opatření, 

a na ostatní orgány se obracely až tehdy, nemohla-li být situace vyřešena méně 

invazivním způsobem.   

4. V případě trvající nespolupráce ze strany zákonných zástupců jsou školy a školská 

zařízení podle ust. § 10 odst. 4 ZSPOD, povinna oznámit obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v ust. 

§ 6 ZSPOD, tj. o děti rodičů neplnících povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti 

(ať už tím, že i přes vyzvání nevyužili poradenskou pomoc, anebo tím, že navzdory 

doporučení školského poradenského zařízení jednali v rozporu se zájmem dítěte). 

 

 

Zapojení orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

 
1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností (resp. orgán sociálně-právní ochrany dětí) 

působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti (§ 10 odst. 

1 písm. b) ZSPOD). K tomu jim poskytuje i poradenskou pomoc podle § 11 ZSPOD. 

Pokud se ani takto nepodaří nastalou situaci vyřešit, může se zapojit soud.  

2. Pokud selžou nástroje uvedené výše, které má v dispozici škola nebo školské poradenské 

zařízení, a současně rodič - zákonný zástupce nejedná v souladu s nejlepším zájmem 

dítěte, je nezbytné předně kontaktovat OSPOD.  

 

 

Zapojení soudu 

 
Úkoly soudu při péči o nezletilé – vhodná opatření a nařízení vyšetření 

1. Ve věcech rodičovské odpovědnosti rozhoduje soud podle § 466 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. Předtím, než rozhodne o nařízení předběžného opatření 

nebo o omezení rodičovské odpovědnosti a jmenování opatrovníka, musí soud v zájmu 

ochrany dítěte usilovat v prvé řadě o řádné plnění povinností při péči o nezletilého (§ 474 

odst. 2 zákona) a za tímto účelem vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických 

osob stran péče o nezletilého a činí vhodná opatření (§ 474 odst. 2 zákona). O vhodnosti 

a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu 

vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry (§ 474 odst. 

3 zákona). 

2. Jako nejmírnější vhodné opatření slouží soudu napomenutí. V něm rodiče – zákonného 

zástupce zpravidla upozorní na nutnost ochrany zájmu dítěte na adekvátním vzdělávání, 
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na praxi zařazování dětí s předmětným typem znevýhodnění do speciální školy, třídy, 

oddělení nebo studijní skupiny a na možnost uložení závažnějších výchovných opatření, 

pokud by rodič nadále jednal v rozporu se zájmem dítěte.  

3. Uzná-li to soud v konkrétní situaci za vhodné, může na základě § 474 odst. 2 zákona 

o zvláštních řízeních soudních nařídit, aby bylo dítě vyšetřeno školským poradenským 

zařízením, a to i tehdy, jestliže o to zákonný zástupce dítěte nepožádal. Školské 

poradenské zařízení má pak povinnost o svých zjištěních soud informovat (§ 16a odst. 

4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016). 

 

Předběžné opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních 

1. Podle § 16 odst. 1 ZSPOD platí, že „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče 

anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen 

nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně 

návrh soudu na vydání předběžného opatření.“ 

2. Podle § 924 občanského zákoníku „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče 

bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o ně pečovat, anebo je-li život 

dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li 

narušen, soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu; rozhodnutí 

soudu nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno“. 

3. V případech, kdy zákonný zástupce nejedná v zájmu dítěte toliko z toho důvodu, 

že odmítá dát souhlas k určité formě vzdělávání, není důvod pro použití § 924 

občanského zákoníku. Jeho užití lze odůvodnit jedině takovými závažnými porušeními 

rodičovské odpovědnosti, které zákon v § 924 předpokládá. Život dítěte, jeho normální 

vývoj ani jeho jiný důležitý zájem totiž většinou není vážně ohrožen ani narušen. 

Nakonec ani použití předběžného opatření se s ohledem na jeho funkci (§ 74 odst. 

1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („OSŘ“), 

dále viz § 452 odst. 2 věta druhá, lhůtu podle § 456 a dobu podle § 459 odst. 1 a § 460 

odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona 

č. 87/2015 Sb. (dále jen „zákon č. 292/2013 Sb.“)) nejeví pro situaci chybějícího projevu 

vůle, kdy je potřeba trvalé úpravy právního postavení dítěte, jako vhodné. 

 

 

Předběžné opatření podle občanského soudního řádu 

1. Kromě předběžného opatření podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních, 

je v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé také možnost vydat předběžné opatření podle 

§ 74 a násl. OSŘ. Podle § 74 odst. 1 OSŘ platí, že před zahájením řízení může předseda 

senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry 

účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Návrh 

na nařízení předběžného opatření podle § 76 odst. 2 OSŘ bude zpravidla součástí návrhu 

na zahájení řízení, může být podán i před zahájením řízení a dále § 102 OSŘ připouští 

vydání předběžného opatření i po zahájení řízení.  

2. Řízení podle § 466 písm. e) zákona o zvláštních řízeních soudních lze zahájit 

i bez návrhu (viz § 13 ve spojení s § 468 odst. 1 a 2 zákona a contrario) a stejně tak 

lze rozhodnout bez návrhu o nařízení předběžného opatření. Soud řízení zahájí 

bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle 

zákona o zvláštních řízeních soudních (§ 13 věta druhá zákona). Soud se o těchto 

skutečnostech zpravidla dozví z iniciativy ředitele školy, který může podat soudu podnět 

směřující právě k nařízení předběžného opatření. 

  

 



 
19 

 

 

Jmenování opatrovníka 

1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je podle § 14 odst. 1 písm. b) ZSPOD 

oprávněn podat soudu návrh na omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu. 

Soud bude v řízení postupovat podle ust. § 466 a následujících zákona č. 292/2013 Sb. 

2. Omezení či pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti je bezpochyby vážný zásah 

do ústavního práva na rodinný život a je možné je užívat jen ve zvlášť odůvodněných 

případech. Jak konstatoval Nejvyšší soud, „opatření, která lze ve vztahu k rodičovské 

odpovědnosti přijmout, jsou přitom odstupňována hierarchicky s přihlédnutím k tomu, 

zda mají sankční povahu (omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti), či nesankční 

(pozastavení rodičovské odpovědnosti). I v takové situaci, kdy je dán zájem dítěte na 

úpravě již nastolených rodinných vztahů, je třeba při výběru konkrétního opatření 

představujícího zásah do práva na rodinný život zvažovat jeho přiměřenost. Lze-li 

legitimního cíle dosáhnout mírnějšími prostředky, než jaké jsou některým z účastníků 

navrhovány, pak je na místě zvažovat tento mírnější zásah (srov. rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1686/2011).“ Podle Nejvyššího soudu se na 

těchto pravidlech s účinností nového občanského zákoníku nic nezměnilo (srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 30 Cdo 3361/2014). 

3. S rozhodnutím o omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu soud stanoví 

dítěti opatrovníka podle § 878 odst. 3 občanského zákoníku.  

4. Další možností je také, že soud jmenuje dítěti opatrovníka v případech, kdy zákonný 

zástupce dítěte dostatečně nehájí jeho zájmy (§ 943). Tohoto opatrovníka je možné 

jmenovat právě v případech, kdy rodič – zákonný zástupce nejedná v souladu se zájmem 

dítěte, tedy brání řádnému vzdělávání.  V takovém případě může škola nebo i školské 

poradenské zařízení podat podnět k zahájení řízení o jmenování opatrovníka. 

5. Opatrovník poté poskytne škole nezbytnou součinnost k naplnění práva dítěte 

na vzdělávání. O jmenování opatrovníka může soud rozhodnout i bez návrhu. Je povinen 

přihlédnout ke stanovisku rodičů – zákonných zástupců, dítěte, příp. i dalších osob. 

6. Ve výroku usnesení soud určí rozsah práva a povinností opatrovníka (§ 945 občanského 

zákoníku), přičemž z pravidla se tato práva a povinnosti omezí pouze na záležitosti 

týkající se vzdělávání žáka, a to s ohledem na § 947 občanského zákoníku, který 

připouští, že opatrovník může být jmenován jen za účelem určitého právního jednání, 

čímž se opatrovník odlišuje např. od poručníka.  
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Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

Za nadaného žáka považován žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání  

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,  

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za žáka mimořádně 

nadaného je pak považován žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při 

vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí 

školské poradenské zařízení v úzké spolupráci se školou. Školské poradenské zařízení se 

vyjadřuje zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho 

vzdělávání. Míru žákova nadání pak zhodnotí odborník v příslušném oboru. Žákovi  

s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na základě 

zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 školského 

zákona, § 28 -§ 31 vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Nadání, případně mimořádné 

nadání žáka, se projevuje i mimo umělecké obory vzdělání. Jde například o nadání vztahující 

se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních činností. Může jít také o žáky 

vysoce motivované ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické oblasti vědy a 

techniky. Těmto žákům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a využívat pro rozvoj jejich 

nadání také podpůrná opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků školským zákonem a 

vyhláškou. Možností vzdělávat tyto žáky je nejen vzdělávání podle IVP, ale také lze rozšířit 

obsah vzdělávání nad rámec ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, 

umožnit žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku nebo se paralelně vzdělávat formou stáží 

na jiné škole včetně VOŠ nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných 

pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat žáky do různých 

projektů (školních i projektů sociálních partnerů, soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání 

žáků. 

 

 

 

Individuální vzdělávací plán pro nadané žáky 
 

(1) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 

závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého 

žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 

žáka. 

 

(2) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 

 

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

a) závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání 

a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost, 



 
21 

 

b) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče 

mimořádně nadanému žákovi, 

c) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, 

volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 

úpravu zkoušek, 

d) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

e) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude 

škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, 

f) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka, 

g) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně 

nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením, 

h) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu. 

 

(4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka 

do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. Individuální 

vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 

(5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 

a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 

(6) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce 

nezletilého žáka nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 

 

(7) Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka a poskytuje společně se školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho 

zákonným zástupcům.  

 

 

Přeřazení do vyššího ročníku 
 

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku (za podmínek stanovených v § 17 odst. 3 školského zákona 

a § 28 – § 31 vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů).  

 

(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy: 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu  

c) přísedící, kterým je učitel předmětu dané vzdělávací oblasti. 

 

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem 

nezletilého žáka nebo se zletilým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve 

stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

 

(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 
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(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. 

Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího 

ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

 

(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 

předsedy. 

 

(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. 

 

(8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci 

nezletilého žáka nebo zletilému žákovi. 

 

(9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících 

vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 
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PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA 

PREVENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
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září 

 informace o poradenství žákům 1. ročníků, podchycení žáků vedených v PPP, 

spolupráce s třídními učiteli prvních ročníků 

 revize zpráv a doporučení pro vzdělávání z PPP/SPC, kontrola platnosti doporučení, 

evidence nových zpráv a doporučení 

 aktualizace seznamu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 kontrola či vložení nového záznamu do Karty žáka v Bakalářích 

 informační servis učitelům o jednotlivých žácích se SVP 

 informace žákům 4. ročníků o kariérovém poradenství (ústní forma, nástěnka) 

 příprava podkladů pro PPP při posuzování PUP žáků 4. ročníků 

 adaptační kurzy žáků 1. ročníků (seznámení s kolektivem, práce se školní třídou, 

budování pozitivního klimatu ve třídě) 

 spolupráce s PPP Pardubice – pravidelné konzultační hodiny Mgr. Sedláčkové (jednou 

za měsíc) 

 úvodní schůzka školního poradenského pracoviště  

 tvorba IVP  

 

říjen 

 individuální exkurze žáků 4. ročníků na veletrh VŠ Gaudeamus Brno 

 burza škol – nabídka studia na společné schůzce s výchovnými poradci ZŠ okresu 

Pardubice Gymnázium Mozartova 

 schůzka školního poradenského pracoviště (koordinátor ŠPP, výchovný poradce, 

školní metodici prevence, koordinátor adaptačních kurzů a třídní učitelé) k 1. 

ročníkům (klima ve třídách, prospěch, chování) a případná intervence 

 schůzky ŠPP s TU 2. až 3. ročníků (dle aktuální potřeby) 

 

listopad 

 třídní schůzky SRPDŠ 

 informace o poradenství rodičům žáků 1. ročníků na třídních schůzkách v 1. čtvrtletí 

 informace zájemcům o studium na SPŠCH v rámci DOD, burz, atd. 
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 schůzka školního poradenského pracoviště  

 preventivní protidrogová akce (dle nabídky) 

 

prosinec 

 filmové, divadelní představení 

 sekundární prevence: akce Mount Everest 

 

leden 

 hromadná účast žáků 4. ročníků oboru Aplikovaná chemie na Dni otevřených dveří na 

Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

 poradenství k volbě VŠ, zprostředkování informací (třídní maily) 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 lyžařský kurz studentů 1. ročníků jako prevence zdravého životního stylu 

 

únor 

 vytištění formuláře přihlášky a přehledu známek za dobu studia jako podkladů  

k vyplňování přihlášek ke studiu na VŠ  

 agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ 

 schůzky k vyhodnocení IVP 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 informační schůzka ŠPP s TU všech ročníků (dle potřeby) 

 preventivní protidrogová akce (dle nabídky) 

 

březen 

 třídní schůzky SRPDŠ  

 lyžařský kurz žáků 1. ročníku bezpečnostních oborů a oboru požární ochrana 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ 
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duben 

 vyhodnocení zájmu o studium na VŠ 

 třídní schůzky SRPDŠ 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 filmové představení s preventivní nebo podobnou tématikou 

 

květen 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 

červen 

 hodnocení činností 

 schůzka školního poradenského pracoviště  

 hodnocení práce školního poradenského pracoviště 

 sekundární prevence: sportovní kurzy, kurzy přežití pro bezpečností obory, školní 

výlety, exkurze 

 

Průběžné činnosti VP a MP 

 zprostředkování diagnostiky v PPP, příprava podkladů pro vyšetření v PPP/SPC 

 příprava individuálních vzdělávacích plánů (koordinace ŠPP) 

 práce s nadanými žáky a jejich podchycení v rámci zahraničních odborných stáží  

v rámci programu Erasmus+, soutěží SOČ, Amavet, olympiád, oborových soutěží 

apod. 

 krizová intervence, spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními či jinými 

institucemi (Úřad práce, Policie ČR, OSPOD) 

 průběžná spolupráce s třídními učiteli při řešení náznaků ubližování, sebepoškozování, 

kyberšikany a užívání návykových látek 

 účast na seminářích s tématikou poradenství na SŠ 

 schůzky ŠPP s TU ve 2. pololetí podle potřeby 

 pravidelné konzultační hodiny školní psycholožky p. Mgr. Sedláčkové 

 výchovné komise dle potřeby 
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Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků  
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Příčiny školní neúspěšnosti 

Školní neúspěšnost je problémem, jehož řešení si vyžaduje individuální práci s žákem a také 

s jeho zákonnými zástupci. Bývá důsledkem disproporcí ve vývoje osobnosti žáků, v jejich 

výkonnosti, motivaci, volních vlastnostech a v neposlední řadě v rodinném prostředí. 

Neprospěch je nejčastěji způsoben souborem těchto příčin, které je třeba včas rozkrýt a 

přijmout adekvátní opatření směřujících k nápravě.  

Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv: 

a) osobnost žáka – nedostatek motivace a volních vlastností, emoční labilita, nízká odolnost 

vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování, zdravotní komplikace, a jiné 

b) negativní vlivy prostředí - problémy ve vztazích v rodině, případně nebo i ve škole, ve 

třídě, obecně mezi vrstevníky, ohrožení sociálně patologickými jevy. 
 

Řešení školní neúspěšnosti 

V případě zjevného poklesu výkonnosti a přímého ohrožení školní neúspěšností dle 

závažnosti volíme: 

a) spolupráce učitelů s poradenskými pracovníky ve škole (ŠPP), spolupráce školy a     

školských poradenských zařízení, spolupráce se zákonnými zástupci nezletilých 

neúspěšných žáků. 

b) případné sestavení Plánu pedagogické podpory (na max. 3 měsíce) 

c) zajištění speciálně-pedagogické a případně psychologické diagnostiky ve 

spolupráci se ŠPZ, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole. 

Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb nám pak 

umožní nastavit vhodná opatření. Je potřeba reagovat včas tak, aby žák byl schopen 

zastavit svůj pokles výkonu a rychle se navrátit k normě. 

  

d) pravidelně, každé čtvrtletí, je na pedagogické poradě školy vyhodnocována situace 

ve vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a všichni jsou s ní seznámeni. 

  
Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků: 

1. Poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace 

nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení 

z PPP nebo SPC, integrace žáka, případně sepsání PLPP, případně vytvoření IVP 

2. Žáci, jejichž neúspěšnost souvisí spíše s mimoosobnostními faktory - sociální 

znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro 

domácí přípravu i ve škole, práce s klimatem třídy a začleňování těchto žáků do 

majoritního kolektivu. 
3. Žáci s vysokou absencí: včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané 

látky - plán doplnění a osvojení učiva, konzultace učitelů s žákem a zákonným 

zástupcem nezletilého žáka, kde se domluví harmonogram a další možnosti podpory 

žáka. 
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Postup při řešení školní neúspěšnosti - Podpůrný program: 

 

Průběžně, během školního roku třídní učitelé vyvolají jednání se zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a žáky, kteří jsou ohroženi školní neúspěšností, jsou za čtvrtletí hodnoceni 

nedostatečně nebo vyučující vyhodnotí jejich vývoj jako rizikový. Přítomni budou: TU, 

zákonný zástupce nezletilého žáka, žák, učitelé daných předmětů, kde žák neprospívá, 

případně výchovný poradce. Zde se domluví možnosti a budou přijata opatření. Výsledkem 

může být i sestavení plánu pedagogické podpory. 

Vhodné formy a metody práce se žákem ohroženým školní neúspěšností: 
 

Pro úspěšnost Podpůrného programu jsou podstatné především formy a metody práce 

využívané učitelem, ke kterým patří zejména: 

 
• zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, zadání 

individuální práce pro domácí přípravu a jejich kontrola 

• používání podpůrných pomůcek při samostatné práci - přehledy, tabulky, kalkulačky, 

nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu 

• individuální práce se žákem v rámci konzultací i v rámci vyučovacích hodin  

• konzultační hodiny, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák 

požádá, že potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo, učitel telefonicky zve 

zákonné zástupce nezletilých žáků současně se žákem, aby je informoval o pravidlech 

práce, aby se s nimi dohodl, jak mohou své dítě podpořit, každý vyučující má určené 

konzultační hodiny.                                                                                 

Selžou-li všechna opatření a žák je ve studiu neúspěšný, je třeba zvážit možnost opakování 

ročníku nebo poskytnout žákovi a zákonným zástupcům nezletilého žáka  informace 

o možnosti změnit obor vzdělání. 
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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořily:  Mgr. Petra Troníčková, Mgr. Kateřina Bakulová  

 

Schválil:  Ing. Jan Ptáček 

 

Platnost:  od 1. září 2017 
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1. Základní údaje o škole 

 

 

 

 

Název a adresa školy, pro kterou 

platí tento MPP 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

Poděbradská 94 

530 09 Pardubice 

Jméno a příjmení ředitele Ing. Jan Ptáček 

Telefon na ředitele 464 629 665 

E-mail na ředitele ptacek@spsch.cz 

Školní metodik prevence Mgr. Petra Troníčková 

Školní metodik prevence Mgr. Kateřina Bakulová 

Telefon 464 629 661 

E-mail tronickova@spsch.cz, bakulova@spsch.cz 

Specializační studium 
KA 02 Studium k výkonu specializovaných činností 

prevence soc. patolog. jevů 

Realizátor vzdělávání CCV Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

Výchovný poradce Ing. Jana Šedová 

Telefon 464 629 658 

E-mail sedova@spsch.cz 

Specializační studium Specializační studium pro výchovné poradce 

Realizátor vzdělávání PF UK Praha 

Školní psycholog Mgr. Petra Sedláčková 

působiště Pedagogicko - psychologická poradna Pardubice 

Telefon 466 410 327 
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Počet 

tříd 
Počet žáků 

Počet pedagog. 

pracovníků 

Počet  

nepedag. 

pracovníků 

SŠ – celkem 
42 1024 99 33 

4-leté obory 
30 

   

3-leté obory 
6 

   

2-leté obory nást. + 

komb. 
4+2 

   

 

 

Počty žáků dle oborů v roce 2017 / 2018  

 

obory k 1. 9. 2017 

Aplikovaná chemie 372 

Bezpečnostně právní  činnost 256 

Bezpečnostní služby 24 

Chemik operátor 17 

Kadeřník 140 

Kosmetické služby 9 

Provozní chemik 36 

Požární ochrana 134 

Vlasová kosmetika 36 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice je víceoborová střední škola s velkým počtem 

žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků. Škola je situována na okraji města, 

v těsné blízkosti SOU plynárenského Pardubice. Všechny učebny, laboratoře, provozovny, 

tělocvična a školní jídelna se nacházejí v jednotlivých traktech dvoupatrové budovy a jsou 

propojeny schodišti a spojovacími chodbami. Centrálním prostorem je vstupní vestibul se 

šatnami. V areálu se nachází také venkovní sportoviště (běžecký ovál, asfaltové hřiště 

a rozběhová dráha s věží a doskočištěm). 

Budova školy je přístupná přes hlavní vchod a vrátnici, je přístupná také veřejnosti (ordinace 

lékařky, kosmetické a kadeřnické provozovny, školní jídelna je k dispozici pro veřejné 

stravování a tělocvična je pronajímána zájmovým sportovním oddílům). 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje SPŠCH Pardubice 1024 žáků, počet žáků se ale 

průběžně mění vzhledem k častým přestupům žáků na jiné školy nebo vzhledem k nově 

příchozím žákům. Pravidelně dochází k přestupům žáků v rámci jednotlivých oborů 

vyučovaných na naší škole nebo jsou ke studiu do vyšších ročníků přijímáni absolventi jiných 

středních škol, aby si doplnili kvalifikaci. Škola zároveň nabízí nástavbové studium v denní  

i kombinované formě, které je určeno především pro absolventy středního vzdělání s výučním 

listem a pro zaměstnance chemických i nechemických firem v Pardubickém kraji i mimo něj. 

Často se tak během několika měsíců mění třídní kolektivy, což má zásadní vliv na klima 

jednotlivých tříd a také na klima celé školy. 

Problematické chování žáků školy se dotýká všech oblastí tzv. nemocného chování a souvisí 

se sociokulturním zařazením žáků, s genderovým dělením a také s věkovým složením 

jednotlivých kolektivů. Maturitní, učební i nástavbové obory navštěvují žáci z nejrůznějších 

sociálních prostředí. Sociálně patologické jevy se objevují ve všech oborech, dle zkušeností 

z předchozích let to jsou: projevy chování s náznaky šikany (nejčastěji u dívčích kolektivů 

oboru vzdělání Kosmetické služby a Kadeřník, také u víceoborových tříd), kyberšikana 

(všechny obory), poruchy příjmu potravy (obor vzdělání Kosmetické služby a Kadeřník), 

užívaní návykových látek a alkoholu (všechny obory), záškoláctví (všechny obory), drobné 

krádeže, kouření v areálu školy (všechny obory), dále nerespektování autority učitele, větší či 

menší projevy agresivity chování a problémové chování v důsledku špatného sociálního nebo 

rodinného prostředí, nechybí ani nevhodné chování v důsledku deprese a špatného 

psychického stavu. Pravidla chování jsou dána školním řádem školy, sankce za jejich porušení 

také. 

Problémové chování žáků naší školy je řešeno  – Školským poradenským pracovištěm (ŠPP), 

jeho činnost koordinuje zástupkyně ředitele. Ta řídí činnost dvou školních metodiků prevence, 

výchovné poradkyně, dvou preventistů drogových závislostí, koordinátora adaptačních kurzů 

a psycholožky PPP Pardubice, která do školy dochází jednou měsíčně na dvě až tři hodiny. 

ŠPP spolupracuje s třídními učiteli, s vedením školy a také s rodiči. Pro zajištění soukromí při 

rozhovorech je k dispozici tzv. relaxační místnost v přízemí laboratorního traktu budovy, 

častěji malá zasedací místnost v bezprostřední blízkosti sekretariátu školy nebo školní 

knihovna. 
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Obrovský počet žáků a tím i častý výskyt problémového chování neumožňuje ani rychle 

odhalit a okamžitě řešit vzniklé situace, ani provozovat vhodnou dlouhodobější prevenci 

rizikového chování. Stále ještě nefunguje stoprocentní vzájemná spolupráce mezi učiteli 

a poradenským pracovištěm, je třeba pracovat na zautomatizování postupů při záchytu 

problémového chování, aby se všem zúčastněným dostalo patřičné pomoci. Je třeba 

respektovat vymezené kompetence členů ŠPP a kompetence vedení školy při řešení projevů 

rizikového chování. Školní metodici prevence vykonávají svoji činnost nejen při 

konzultačních hodinách, případně akutně okamžitě, ale zejména při plném úvazku a často na 

úkor své přímé vyučovací povinnosti. Zcela zásadním dlouhodobým cílem MPP je tento stav 

změnit (např. tím, že nebudou kumulovány funkce TU a školního metodika prevence). 

Vzniklé rizikové chování žáků se škola snaží řešit také ve spolupráci s PČR, Městskou policií 

Pardubice, ÚP, sdružením Laxus, OSPOD, PPP Pardubice, s praktickými lékaři 

a s vychovateli domova mládeže (DM Rožkova, DM Rybitví) nebo výchovných ústavů 

(Vysoké Mýto, Chroustovice). Monitoring problémových oblastí probíhá jednak s využitím 

dotazníkových šetření (klima třídy, školy, dotazníky spokojenosti), jednak rozhovorem 

s rodiči (třídní schůzky, osobní schůzky při řešení akutních problémů) a ve spolupráci 

s pedagogy (prostor pro zprávu školních metodiků prevence na pedagogických radách, osobní 

konzultace pedagogů s ŠMP nebo VP, setkání s třídními učiteli jednotlivých ročníků). Školní 

metodici prevence (výchovný poradce) si vedou evidenci krátkodobých i dlouhodobých 

problémových situací a jejich řešení (deník ŠMP) a ty pak společně diskutují na pravidelných 

schůzkách ŠPP. 
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Realizace preventivních programů a dalších aktivit ve školním roce 

2016/2017 (evaluace, ze které vychází MPP pro školní rok 2017/2018) 

 účast na divadelních představeních ve VČD Pardubice, v Klicperově divadle Hradec 

Králové a v Národním divadle Praha 

 účast na filmovém představení s tématikou české historie – film Anthropoid 

 účast na odborných oborových exkurzích (posilování pozitivního sebehodnocení, 

orientace v legislativě, posilování finanční gramotnosti, kariérové poradenství) 

 účast na volnočasových aktivitách nabízených školou (kroužky: chemický, hasičský, 

záchranářský, biologický, fotografický, kadeřnický, kroužek forenzních věd a kroužek 

pokročilé instrumentální chemie) 

 účast žáků na adaptačním kurzu, lyžařském a vodáckém kurzu (posilování třídního 

kolektivu, budování pozitivního klimatu třídy, zdravý životní styl) 

 účast na odborných oborových soutěžích (oborové SOČ, Mladý kadeřník, Amavet, 

Kalibr Cup, TFA Ostrava a další) 

 účast na tematických zájezdech (Drážďany, Praha) 

 účast na zahraničních odborných stážích v rámci projektu Mobility – Leonardo da 

Vinci 

 

 

Součástí běžné oborové výuky (dle ŠVP) jsou tato témata v předmětech 

 prevence užívaní návykových látek (chemie, biologie, chemická technologie, chemie 

léčiv, farmakologie, ekonomika, právo, laboratorní cvičení ze speciální chemie, 

zdravotnická příprava, základy společenských věd atd.) 

 řešení společenských patologických jevů (bezpečnostní příprava, kriminalistika, 

pedagogika a psychologie, právo, základy společenských věd, krizové řízení, požární 

prevence, sebeobrana, zdravotní příprava, profesní komunikace, dějepis atd.) 

 řešení otázek týkajících se zdravého životního stylu (zdravověda, základy 

společenských věd, profesní komunikace, tělesná výchova atd.) 
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Na základě zjištěných skutečností v loňském školním roce (i v letech 

předchozích) a na základě aktuálního stavu na SPŠCH byly pro školní rok 

2017/2018 stanoveny tyto prioritní oblasti prevence: 

 

 pravidelná školní docházka (boj proti záškoláctví) 

 informace o závislostech (se zaměřením na kouření především marihuany a poruchy  

příjmu potravy) 

 budování zdravých vrstevnických vztahů (se zaměřením na šikanu, kyberšikanu) 

 zdravé sexuální chování (prevence předčasných těhotenství a přenosu pohlavních 

nemocí, eliminace sextingu) 

 bezpečnost ve škole a vhodné trávení volného času ve škole i mimo ni 

 proškolení pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného chování žáků a pedagogů 

ve škole, v oblasti poskytování první pomoci a v oblasti komunikačních dovedností 

pro práci s problémovými žáky (především) a s rodiči 

 

Informace o prevenci rizikového chování žáků SPŠCH a o možnostech řešení již vzniklých 

situací, rozpis konzultačních hodin MP, VP a školní psycholožky, minimální preventivní 

program, plán práce MP a VP a informace pro rodiče (termíny, kontaktní místa atd.) jsou 

k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnce školního poradenství u sekretariátu 

školy. 
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3. STANOVENÍ CÍLŮ 

Dlouhodobé cíle 

 vytvořit funkční preventivní program školy 

 předcházet vzniku jakékoliv formy rizikového chování 

 vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života  

 (snížit absenci žáků) 

 zajistit podnětné sociální klima ve škole, pozitivní prostředí vzájemné komunikace 

mezi žáky a učiteli 

 vytvořit bezpečné prostředí školy pro žáky, rodiče i pedagogy 

 využívat vhodné a přínosné preventivní programy 

 zlepšit informovanost rodičů o dění ve škole 

 nabízet poradenskou činnost v konzultačních hodinách žákům, rodičům a pedagogům 

 nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy 

 zlepšit komunikační dovednosti pedagogů při řešení problémových situací žáků 

 zlepšit vzájemnou komunikaci mezi ŠPP, pedagogy a vedením školy, dodržovat dané 

kompetence členů ŠPP a vedení školy 

 posílit učitelskou prestiž a vlastní pedagogické sebevědomí 

 

cílová skupina: všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče 
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Krátkodobé cíle 

Cíl 1 komunikace – informovat žáky, rodiče a pedagogy o činnostech 

poradenského týmu ve škole 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

osobní schůzky, třídní schůzky, webové stránky školy, schůzky školního 

parlamentu, nástěnka ŠPP, písemná evidence 

Zdůvodnění 

cíle: 

vytvořit na základě vzájemné důvěry prostředí vhodné pro řešení 

problémového chování 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

vytvořit bezpečné prostředí školy pro žáky, rodiče i pedagogy 

Cíl 2 zdravé vztahy – podporovat vzájemný respekt a toleranci mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli, zajistit podnětné sociální klima ve třídě i ve škole 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

adaptační kurzy, odborné exkurze, pobytové akce, zážitkové programy, 

třídnické hodiny nebo setkání, besedy a interaktivní programy dle nabídky, 

dotazníková šetření 

Zdůvodnění 

cíle: 

odhalit možné rizikové chování, eliminovat projevy šikany, zajistit 

bezpečné prostředí ve škole 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

budovat dobré vztahy mezi žáky (a učiteli) 

Cíl 3 seberealizace ve volnočasových aktivitách – zapojit žáky do 

mimoškolních soutěží, kurzů, kroužků nabízených v rámci studovaných 

oborů i mimo ně 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

kroužky nabízené SPŠCH – chemický, biologický, sportovní, hasičský, 

záchranářský, kurz kadeřnických dovedností, kurz sebeobrany, kurz 

kriminalistiky… 

Zdůvodnění 

cíle: 

naučit žáky smysluplně trávit volný čas, vést je ke zdravému sebevědomí 

a bránit rozvinutí negativních jevů a vzniku rizikového chování ve škole 

i mimo ni 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

nabídka možností aktivního trávení volného času 

Cíl 4 pravidelná školní docházka – informovat žáky i zákonné zástupce o 

právních důsledcích záškoláctví 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

důslednou kontrolou absence, důsledným dodržováním sankcí za 

neomluvené hodiny docílit snížení neomluvené absence ve všech oborech  

Zdůvodnění 

cíle: 

minimalizace rizikového chování a patologických jevů, které jsou ve 

většině případů důsledkem záškoláctví 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

zamezit záškoláctví (s důrazem na zodpovědnost za docházku do budoucího 

zaměstnání) 

Cíl 5 nebezpečí závislostí – zajistit aktuální odborné informace o problému 
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a nabídnout vhodné preventivní programy 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

účast žáků na odborných seminářích, účast na preventivních programech 

(dle nabídky), besedy se zdravotníky, proškolení pedagogů 

Zdůvodnění 

cíle: 

zamezit nárůstu počtu žáků-kuřáků marihuany, kuřáků všeobecně, zachytit 

včas žáky užívající pervitin a nabídnout jim odpovídající odbornou pomoc 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

snížit počet kuřáků, žáků-uživatelů jiných drog, zabránit distribuci 

marihuany ve školním prostředí, podporovat zdravý životní styl 

Cíl 6 odpovědnost za vlastní chování a sebehodnocení – informovat 

o důsledcích nezodpovědného sexuálního chování v běžném životě i na 

sociálních sítích, o důsledcích špatného příjmu potravy, zachytit 

problémové chování v důsledcích špatného psychického stavu žáků 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

besedy s odborníky, interaktivní programy, sebehodnotící aktivity, 

dotazníky, třídnické hodiny 

Zdůvodnění 

cíle: 

posílit nízké sebehodnocení žáků, které vede k rozvoji rizikového chování 

a výskytu problémového sexuálního chování nebo sebepoškozování 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

podporovat zdravý životní styl žáků 

Cíl 7 informovaný pedagog – zajistit proškolení pedagogických pracovníků 

v oblasti bezpečnosti žáků a pedagogů ve škole, v oblasti poskytování první 

pomoci, v oblasti řešení šikany ve škole a v oblasti komunikačních 

dovedností směrem k žákům, rodičům a kolegům 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

dotazníky pro učitele, odborné školení pro pedagogy, třídní schůzky, 

dotazníky pro rodiče, dotazníky spokojenosti, interaktivní programy pro 

učitele 

Zdůvodnění 

cíle: 

zamezit nevhodné či neprofesionální komunikaci mezi učiteli a žáky 

a učiteli a rodiči, která vede ke zbytečným nedorozuměním, obnovit 

schopnosti pedagogů poskytnout první pomoc, naučit pedagogy zachytit 

problémové chování žáků a řešit je v souladu se školním řádem a zdravým 

„selským“ rozumem a vést pedagogy k větší vzájemné spolupráci při řešení 

problémového chování žáků 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

posílit učitelskou prestiž a vlastní pedagogické sebevědomí 
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4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

a) Pedagogové 

Školní metodici prevence se pravidelně účastní kurzů a seminářů věnovaných problematice 

sociálně patologických jevů na školách a jejich řešení, ve školním roce 2014/2015 ukončili 

ŠMP studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 

v CCV Pardubice. 

Další vzdělávání ŠMP: účast na seminářích dle nabídky v průběhu školního roku (NIDV, 

CCV, Descartes,…) 

ŠMP předávají nové informace buď na pedagogických poradách, nebo informují ostatní 

pedagogy a vedení e-mailem. Třídním učitelům poskytují konzultace, pomáhají 

s dokumentací, poskytují materiály využitelné při třídnických hodinách, spolupodílejí se na 

náplni a programu adaptačních kurzů a sami se jich účastní. Dále zajišťují řešení 

problémového chování žáků ve spolupráci s vedením školy dle krizového plánu školy (viz 

Příloha 1). Pravidelně se scházejí s výchovnou poradkyní a ostatními členy ŠPP a společně 

podporují vzájemnou spolupráci pedagogů při řešení problémového chování. 

Cíl: informovaný pedagog – učitelé se dále vzdělávají v rámci celoroční nabídky kurzů 

a seminářů a dle vlastního zájmu.  

Ideální počet proškolených pedagogů: všichni noví třídní učitelé, ostatní dle zájmu. 

b) Žáci 

Oblasti a témata, kterým bude věnována pozornost, jsou rozděleny podle jednotlivých ročníků 

a oborů vyučovaných na SPŠCH Pardubice. 

Na SPŠCH Pardubice jsou žáci vzděláváni v následujících oborech vzdělání: 

Aplikovaná chemie (4letý maturitní obor) 

Bezpečnostně právní činnost (4letý maturitní obor) 

Požární ochrana (4letý maturitní obor) 

Kosmetické služby (4letý maturitní obor) 

Kadeřník (3letý učební obor) 

Provozní chemik (3letý učební obor) 

Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika (2letý nástavbový obor) 

Chemik operátor (2letý nástavbový obor, kombinovaná forma studia) 

 

 

 

 



 
41 

 

Obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Provozní chemik 

1. ročník: komunikace, zdravé vztahy, pravidelná docházka do školy (pobytové akce – 

adaptační kurz, lyžařský výcvik, praktický výcvik, dotazníky, besedy, interaktivní semináře) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(dotazníky, přednášky a besedy s diskuzí, výuka, komunikace, filmové představení, 

volnočasové aktivity nabízené školou, individuálně vodácký kurz, zdravý životní styl) 

3. ročník: odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění (kulturní akce, besedy 

a přednášky s diskuzí (poruchy příjmu potravy, dopad sextingu), volnočasové aktivity 

nabízené školou, kurzy PČR, spolupráce s ÚP, ŽÚ atd.) 

4. ročník (obor vzdělání Kosmetické služby): pravidelná školní docházka, zdravé vztahy 

(spolupráce s ÚP, ŽÚ, aktivity VP – volba povolání, další studium, dotazníky, klima třídy…) 

 

Obor vzdělání Aplikovaná chemie 

1. ročník: komunikace, vzájemné vztahy, pravidelná docházka do školy (dotazníky, adaptační 

kurz, lyžařský kurz, exkurze, metodika efektivního učení, besedy…) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(způsob trávení volného času, nabídka školních kroužků, vodácký kurz, besedy nebo 

interaktivní semináře o šikaně, závislostech atd., filmové nebo divadelní představení, 

dotazníky…) 

3. ročník: zdravé vztahy, odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění, realizace v praxi 

(besedy s tématikou prevence násilí, rasismu a xenofobie, „Jeden svět“-festival dok. filmů 

o lidských právech, přednášky na téma poruch potravy a prevence pohlavních chorob, vlastní 

sebeuvědomění v rámci souvislé praxe v chemickém provozu, charitativní a osvětová činnost 

(Bílá Pastelka, Srdíčkový den…) 

4. ročník: pravidelná školní docházka, zdravé vztahy, sebehodnocení (dotazníky spokojenosti, 

kulturní akce, návštěva ÚP, volba povolání nebo VŠ, beseda na téma trestní odpovědnost…) 

 

Obory vzdělání Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost 

1. ročník: komunikace, vzájemné vztahy, pravidelná docházka do školy (dotazníky, adaptační 

kurz, lyžařský kurz, exkurze, metodika efektivního učení, besedy…) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(způsob trávení volného času, nabídka školních kroužků, vodácký kurz, lyžařský kurz, kurz 

přežití, kurz poskytování první pomoci, besedy nebo interaktivní semináře o šikaně, 

závislostech atd., filmové nebo divadelní představení, dotazníky…) 

3. ročník: zdravé vztahy, odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění, realizace v praxi 

(besedy s tématikou prevence násilí, rasismu a xenofobie, „Jeden svět“ – festival dok. filmů 
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o lidských právech, přednášky na téma zdravé sexuální vztahy, vlastní sebeuvědomění 

v rámci souvislé praxe u Integrovaného záchranného systému) 

4. ročník: pravidelná školní docházka, zdravé vztahy, sebehodnocení (dotazníky spokojenosti, 

kulturní akce, návštěva ÚP, volba povolání nebo VŠ, beseda na téma trestní odpovědnost...) 

Obory vzdělání Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika 

1. ročník: vzájemné vztahy, komunikace, pravidelná docházka do školy, závislosti (dotazníky, 

metodika efektivního učení, vztahy ve třídě, beseda o závislostním chování…) 

2. ročník: aktivní trávení volného času, pravidelná školní docházka, sebehodnocení 

(dotazníky spokojenosti, vlastní sebeuvědomění v rámci souvislé praxe v provozu, beseda na 

téma trestní odpovědnost, společenské uplatnění…) 

 

Vzhledem ke složení tříd některých oborů vzdělání (Kosmetické služby, Kadeřník, Požární 

ochrana) mohou být preventivní programy realizovány nikoliv po ročnících, ale i v rámci 

dívčích nebo chlapeckých kolektivů. 

Poptávka programů vychází z průběžné nabídky preventivních programů zasílaných emailem 

ředitelem školy metodikovi prevence a kontaktováním tvůrců a realizátorů programů na 

základě doporučení metodiků prevence jiných SŠ v Pardubickém kraji. 

 

c) Rodiče 

Informace o preventivních aktivitách školy pro jednotlivé ročníky jsou přístupné na 

webových stránkách školy v sekci Školní poradenské pracoviště (Informace o škole). 

Informace o prospěchu a docházce žáků jsou rodičům přístupné také na webových stránkách 

školy v sekci Docházka a prospěch (na začátku každého školního roku obdrží rodič 

přístupové heslo do systému Bakaláři, kde může docházku a prospěch sledovat). V případně 

řešení aktuálních a akutních problémů žáka jsou rodiče informováni telefonicky, e-mailem 

nebo dopisem, kontakt zajistí třídní učitel. Rodiče jsou rovněž prostřednictvím systému 

Bakaláři informováni o udělení a důvodech udělení kázeňských opatření. 

Dvakrát ve školním roce (v listopadu a v dubnu, případně v březnu) probíhají třídní schůzky. 

Schůzku si rodič může také domluvit s třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným 

poradcem, školní psycholožkou či s vedením školy po předchozí domluvě kdykoliv. 

Škola rovněž informuje rodiče o možnostech spolupráce s dalšími organizacemi, na 

webových stránkách a na nástěnce u sekretariátu školy jsou uvedeny kontakty na tyto 

organizace. 
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5. EVALUACE 
 

Žáci 

Hodnocení programu může proběhnout bezprostředně po jeho skončení, nejčastěji ve formě 

diskuze v předmětech k tomu vhodných (základy společenských věd, český jazyk a literatura, 

zdravověda, tělesná výchova, seminář ze základů společenských věd… viz výše). 

Dále může hodnocení probíhat ve formě dotazníků zaměřených na konkrétní problematiku. Je 

možné připravit dotazník před plánovaným programem (co žáci očekávají) a po jeho skončení 

(zda se jejich očekávání splnilo). Výsledky dotazníkového šetření pak mohou sloužit jako 

podklad pro vyhodnocení efektivity programu a pro jeho další zopakování nebo tematické 

prohloubení. Hodnocení preventivních programů spolu s celoroční činností metodika 

prevence jsou součástí dotazníků spokojenosti vyplňovaných žáky a pedagogy na konci 

školního roku. 

 

Pedagogové 

Pomocí dotazníkového šetření nebo zpráv z externích vzdělávacích akcí je sledováno jednak 

množství proškolených pedagogů, ale především jejich spokojenost s obsahem seminářů 

a využitelnost informací, které získali. Výsledky dotazníků mapující schopnost a dovednost 

pedagogů řešit konkrétní případy spojené s rizikovým chováním žáků pak mohou vést 

k zajištění dalších tematicky vhodných školení a seminářů. Dotazníky jsou součástí hodnocení 

daného školního roku, které vypracuje každý pedagog v červnu a odevzdá vedení školy. 

 

Rodiče 

Rodiče dotazníky nevyplňují. Za kvalitativní hodnocení z jejich strany může být považováno 

úspěšné vyřešení konkrétních problémů jejich dítěte, případně osobní poděkování TU nebo 

členům ŠPP.  

 

Dosažení cílů MPP je sledováno v průběhu celého školního roku. (Porovnání absence je 

prováděno po každém pololetí). Konečné vyhodnocení MPP proběhne v červnu 2018. Na 

základě informací v deníku ŠMP a záznamů školní psycholožky, dále na základě výsledků 

dotazníkových šetření v průběhu celého školního roku spolu s celkovým přehledem řešených 

případů, hodnocení jednotlivých programů, s pomocí zpráv vedoucích předmětových týmů 

a na základě záznamů z jednání s rodiči dojde ve spolupráci ŠPP + ředitel školy k volbě 

vhodných cílů pro další školní rok. 
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6. INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

VNITŘNÍ 

Školní řád 

webové stránky školy (www.spsch.cz) 

tištěné materiály, programy, DVD (Řekni drogám ne, Drogy - poznej svého nepřítele, Rady 

začínajícím milencům, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí) 

Kolář: Bolest šikany 

další tituly s preventivní tématikou 

nabídka dokumentárních filmů v projektu Jeden svět na školác 

 

VNĚJŠÍ 

Strategie 

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu 

MŠMT na období 2013 – 2018 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 

Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže  v Pardubickém kraji 2015 

– 2019 

 

Zákony 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 359/1999 Sb.  o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů  
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Metodické pokyny 

22 294/2013-1 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 

šikanování ve školách školských zařízeních 

20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

10 194/2002-14 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

21 291/2010-28 Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

14 423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie, 

intolerance 

25 884/2003-24 MŠMT – Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení 

s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí, mládeže a kriminality na dětech 

a mládeži páchané 

32548/2017-1 MŠMT – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept - Záškoláctví 

32549/2017-1 MŠMT  – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept - Vandalismus 

32550/2017-1 MŠMT – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese 

 

 

Webové stránky: 

 

www.msmt.cz 

www.prevence-info.cz 

www.odrogach.cz 

www.pardubickykraj.cz 

www.e-bezpeci.cz 

www.e-nebezpeci.cz 

www.sikana.org 

www.adiktologie.cz 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.adiktologie.cz/
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7. KONTAKTNÍ MÍSTA 

PPP Pardubice, ppp.pce@seznam.cz, PaedDr. Jiří Knoll, tel. 466 410 327-8 

OSPOD Pardubice www.ospod.cz, ochrana.deti@mmp.cz, tel. 466 859 631 

krajská školská koordinátorka prevence: Mgr. Renata Černíková 

renata.cernikova @pardubickýkraj.cz, tel. 466 026 240  

Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz, tel. 732 092 346 

Linka bezpečí tel. 116 111, www.linkabezpeci.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.internetporadna.cz 

Městská policie: tísňová linka, telefon 156, +420 466 859 223 

www.horka-linka.cz kontaktní centrum přijímající hlášení, týkající se nezákonného obsahu 

internetu 

www.acet.cz Chrudim, programy pro školy, Mgr. Krampota, kyberšikana, kouření, závislosti - 

+420 733 121 953 

tomi.rehak@seznam.cz, programy pro školy /sex, AIDS, vztahy/ 

www.pppuo.cz 

www.laxus.cz (ambulance.pardubice@laxus.cz), tel. 466 265 729 

Minimální preventivní program může být doplňován podle potřeby na základě aktuálních 

poznatků a nabídek programů. 

 

 

mailto:ppp.pce@seznam.cz
http://www.ospod.info/
mailto:ochrana.deti@mmp.cz
http://www.bkb.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.horka-linka.cz/
http://www.acet.cz/
mailto:tomi.rehak@seznam.cz
http://www.pppuo.cz/
http://www.laxus.cz/
mailto:ambulance.pardubice@laxus.cz
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POUŽITÉ ZKRATKY 

 

ŠPP – školní poradenské pracoviště 

MP – metodik prevence 

VP – výchovný poradce 

ŠMP – školní metodik prevence 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ÚP – úřad práce 

ŽÚ – živnostenský úřad 

PČR – Policie České republiky 
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Příloha 1 

1. KRIZOVÝ PLÁN ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Rizikové chování Kdo a jak řeší Koho informuje Kdo zapíše 

náhlá nevolnost 

vyžadující 

doprovod, 

kolaps žáka 

vyučující, TU, učitel 

odborného výcviku 

(UOV) zajistí první 

pomoc 

ZZ – domluva na 

způsobu uvolnění žáka ze 

školy - žák čeká na 

doprovod ze školy 

na sekretariátu 

akutní zhoršení 

zdravotního stavu: 

Dr. Hurtová 

TU / vyučující 

do třídní knihy 

 

úraz vyučující zajistí ošetření TU informuje ZZ, info 

o úrazu nahlásit ing. 

Lackovi 

vyučující zajistí 

zápis o úrazu 

kouření ve škole, 

před školou 

a na školních akcích 

vyučující odebere 

tabákový výrobek 

TU informuje ZZ, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

a předá ŠMP 

konzumace alkoholu 

ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

vyučující odebere 

a zajistí alkohol, posoudí 

stav žáka.  

je-li žák ohrožen na 

životě, volá první 

pomoc; je-li žák zletilý, 

může být vzhledem 

k místu záchytu / 

nevhodnému chování 

volána městská policie. 

vyučující informuje ZZ 

(vyzvedne žáka 

v případě, že není 

schopen výuky nebo 

dalšího pobytu na akci), 

ředitele školy, ŠMP, TU 

TU informuje ZZ 

v každém případě, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem 

je-li ZZ nedostupný, aby 

žáka vyzvedl ve škole, 

informuje škola OSPOD. 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

s vyjádřením 

žáka a předá 

ŠMP 

podezření na 

konzumaci alkoholu 

vyučující oznámí 

skutečnost ŠMP, řediteli 

školy, ti mohou provést 

orientační test /dechovou 

zkoušku, musí mít 

podepsaný souhlas 

s testováním  

v případě pozitivního 

testu se postupuje jako 

v předchozím případě 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

s vyjádřením 

žáka a předá 

ŠMP 

zadržení alkoholu 

u žáka ve škole, na 

pracovišti 

odborného výcviku 

pracovník školy, 

vyučující odebere 

alkohol, nepodrobuje 

nález žádnému testu 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ten informuje ZZ žáka, 

udělí kázeňské opatření 

dle školního řádu 

pracovník školy, 

vyučující sepíše 

záznam 

s vyjádřením 
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složení žáka, předá ŠMP 

distribuce OPL ve 

škole (trestný čin), 

na pracovišti 

odborného výcviku 

vyučující při důvodném 

podezření předá k řešení 

Policii ČR - izolace 

žáka, musí být neustále 

pod dohledem 

do příjezdu Policie ČR 

ŠMP, ředitele školy, musí 

vyrozumět Policii ČR, 

OSPOD u žáků mladších 

18 let, 

TU informuje ZZ žáka, 

udělí kázeňské opatření 

 

zápis ŠMP, 

vyjádření žáka + 

jeho podpis, 

vyjádření žáka je 

přítomen ředitel 

školy 

zadržení látky 

u žáka, podezření na 

požití OPL 

pracovník školy, 

vyučující odebere, 

nepodrobuje nález 

žádnému testu složení - 

žák může být testován se 

souhlasem ZZ Policií 

ČR - izolace žáka, musí 

být neustále pod 

dohledem do příjezdu 

Policie ČR 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ŠMP volá Policii ČR, TU 

informuje ZZ žáka, udělí 

kázeňské opatření 

 

zápis ŠMP, 

vyjádření žáka + 

jeho podpis, 

vyjádření žáka je 

přítomen ředitel 

školy 

podezření, že žák 

má OPL u sebe 

podezření ze spáchání 

TČ, řeší pouze Policie 

ČR - izolace žáka, musí 

být neustále pod 

dohledem do příjezdu 

Policie ČR. 

Neprovádět prohlídku 

osobní nebo prohlídku 

věcí! 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ŠMP zavolá Policii ČR 

a konzultuje s ní další 

postup, TU informuje ZZ 

žáka 

 

ŠMP provede 

zápis, vyjádření 

žáka + jeho 

podpis, vyjádření 

žáka je přítomen 

ředitel školy 

konzumace OPL 

(omamných 

a psychotropních 

látek) ve škole nebo 

na školní akci 

vyučující odebere 

a zajistí alkohol aj., 

posoudí stav žáka; je-li 

žák ohrožen na životě, 

volá první pomoc; je-li 

žák zletilý, může být 

vzhledem k místu 

záchytu a nevhodnému 

chování volána městská 

policie 

vyučující informuje ZZ, 

vyzve k neprodlené 

návštěvě školy / školní 

akce, žáka předá ZZ 

ředitele školy, ŠMP, TU 

TU informuje ZZ 

v každém případě, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem; je-li ZZ 

nedostupný pro 

vyzvednutí, informuje 

škola OSPOD - 

oznamovací povinnost 

informovat OSPOD 

i v případě, že ZZ žáka 

vyzvedne! 

vyučující sepíše 

záznam, předá 

ŠMP, je nutné 

rozlišit uživatele 

a distributora 

krádež TU, vyučující, ZŘŠ obvodní oddělení Policie TU provede 
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krádež: je znám 

pachatel 

ČR nebo poučit žáka, že 

má tuto možnost 

OSPOD u mladších 18 let 

TU informuje ZZ, udělí 

kázeňské opatření 

záznam 

na základě 

výpovědi 

poškozeného + 

zápis o události, 

předá ŠMP 

vandalismus vyučující, ZŘS, 

v případě, že známe 

viníka, může škola na 

něm nebo na ZZ 

vymáhat náhradu škody 

TU, ten informuje ZZ, 

ředitele školy; OSPOD – 

při opakování / odmítnutí 

spolupráce ZZ, PČR – 

nedojde-li ke smíru / 

náhradě škody 

Vyučující 

provede záznam 

pro ŠMP 

šikana všichni pracovníci školy ŠMP, TU, ten informuje 

ZZ 

postup je popsán 

podrobně v 

dokumentu „Školní 

program proti šikanování 

2014“ 

 záznam provede 

ŠMP 

kyberšikana TU, vyučující ŠMP, TU, ten informuje 

ZZ, dle závažnosti ohlásí 

ŠMP Policii ČR / 

státnímu zastupitelství / 

OSPOD, závažné případy 

– zřizovatel školy 

záznam provede 

ŠMP 

jednání v afektu, 

rvačka, pokus 

o sebepoškození 

vyučující ŠMP, TU, ředitele, TU 

informuje ZZ, dle 

závažnosti záchrannou 

službu, Policii ČR 

záznam provede 

ŠMP + vyučující 

mobil, focení, 

natáčení 

vyučující TU udělí kázeňské 

opatření dle školního 

řádu 

TU 

vysoká absence, 

záškoláctví 

TU, UOV ŠMP, TU informuje ZZ, 

závažné případy – 

OSPOD (výchovná 

komise) 

ŠMP provede 

záznam 

o pohovoru 

s žákem, ZZ, 

záznam 

z výchovné 

komise 

informace o 

událostech ve škole 

pro média, veřejnost 

výhradně ředitel školy zřizovatele ředitel školy 
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2. Průběžné krizové situace 

 podezření na šikanu (psychickou i fyzickou) 

 více či méně závažné osobní problémy žáků 

 podezření na ublížení na zdraví (týrání, domácí násilí, sexuální násilí) 

 podezření na sebepoškozování 

 projevy slovní agrese, šikany, kyberšikany ke spolužákům nebo k učiteli 

 studijní problémy 

 náhlé změny v chování žáka 

 jednání se zákonnými zástupci „problémových“ žáků, s vychovatelkami DM nebo  

výchovného ústavu 

 

1. třídní učitel nebo kdokoli, na koho se žák obrátí (důvěra!), bezprostředně informuje     

ŠMP, VP (výběr dle vlastního uvážení) = společný postup 

 

2. při jednání se zákonnými zástupci musí být vždy přítomen TU, ŠMP nebo VP (ideálně  

oba, jeden provádí okamžitý zápis z jednání), případně zástupce vedení školy (termín  

je nutné naplánovat před vyučováním nebo po něm, není možné odvolat TU, ŠMP  

a VP z vyučovací hodiny, možno pouze v neočekávaných nebo akutních situacích) 

 


