Minimální preventivní program
ZŠ 711 Bučovice
školní rok 2015/2016

1. Garant programu: ředitel školy, třídní učitelé, školní metodik prevence
2. Základní informace o škole
Viz http://www.bucovice711.cz/index.php/o-nas/soucasnost
3. Cíle programu
Rizikové projevy chování u žáků jsou celospolečenským problémem, přičemž žáci základních škol patří
k nejvíce ohrožené skupině. Naše škola proto připravuj komplexní preventivní program, který je zpracován na
jeden rok, navazuje na předcházející MPP, a je pravidelně ročně vyhodnocován.
Dlouhodobé cíle

Střednědobé cíle

Krátkodobé cíle

Prohloubení povědomí žáků o SPJ
a jejich možných následcích

Každý třídní učitel kvalitně povede
třídnické hodiny, bude pečovat o
klima třídy

Sestavit kvalitní tým prevence –
nový metodik prevence, speciální
pedagog, spolupráce s výchovným
poradcem a se školním
psychologem

Posílení právního vědomí žáků

Nabídka nejrůznějších forem
trávení volného času

Týmové řešení problémových
situací, informovanost mezi
ostatními pedagogy

Zkvalitnění komunikace mezi
rodinou a školou

Průběžné informování učitelů o
akcích zaměřených na prevenci

Lepší spolupráce mezi učiteli

4. Seznámení ředitele školy s programem (dohodnout základní pravidla realizace programu)
Plán

Proběhlo

Hodnocení

31. 8.

31. 8.

Ve spolupráci s ředitelem školy jsme stanovili cíle MPP pro školní rok 2015-2016

5. Seznámit ostatní kolegy s filosofií programu a zaangažovat je do jeho realizace
Plán

Proběhlo

Hodnocení

31. 8.

31. 8.

Učitelé byli seznámeni s návrhem MPP, souhlasí s jeho podobou, byly rozděleny dílčí
úkoly v rámci primární prevence rizikového chování

6. Zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem
Plán

Proběhlo

Hodnocení

31. 8.

31. 8.

Školní metodička prevence a výchovná poradkyně se dohodly na zajištění
bezodkladného postupu při řešení problematiky rizikového chování

7. Aktivity pro žáky
A. tematické bloky s dětmi – v návaznosti na učební osnovy a školní vzdělávací program zařazují učitelé ve
svých hodinách tematické bloky z prevence rizikového chování
Téma

Třída

Lektor

Plán

Osvědčilo se (proč)

Pravidla třídy

1. - 9.

třídní uč.

září
(průběžně)

Projekt tříd s pevně stanovenými a
funkčními pravidly, která vytvářejí jasné
hranice pro chování žáků a podporující
otevřený prostor komunikace a spolupráce
učitele a žáka

Začínáme spolu

6. A

třídní
učitel + 1

září/říjen

Poznávací akce umožňuje žákům
překonání problémů souvisejících se
vstupem do nového prostředí a pomáhá
jim uvědomit si svou zodpovědnost za
vytváření pozitivního školního klimatu

Začínáme spolu

6. B

třídní
učitel + 1

září/říjen

Poznávací akce umožňuje žákům
překonání problémů souvisejících se
vstupem do nového prostředí a pomáhá
jim uvědomit si svou zodpovědnost za
vytváření pozitivního školního klimatu

Pokračujeme spolu 1

7. A, B

třídní
učitel + 1

prosinec

Akce, umožňující žákům pečovat ve třídě
o pozitivní školní klima

Pokračujeme spolu 2

8. A, B

třídní
učitel + 1

prosinec

Akce, umožňující žákům pečovat ve třídě
o pozitivní školní klima

Kouření a já

6. – 7.

učitel VZ

září-červen

Besedy a projekty k zajištění
informovanosti žáků

Žákovský parlament

4. – 9.

metodik
prevence

září-červen

Připomínky, komunikace a spolupráce
žáků s vedením školy

Debrujáři

1. – 5.

Budík

září-červen

Nápady a pokusy na fyzikální a
přírodovědné zákonitosti, výzkum

Asistenční služba

8. – 9.

metodik
prevence

září-červen

Projekt, kdy starší žáci spolupracují a
pomáhají při dozorech učitelů na
chodbách

Kamarádství

7. A, B

školní
psycholog

šk.psych.

Akce, zaměřená na posilování pozitivních
vazeb, sestavování hodnot

Fíha - dýha

1. -9.
roč.

učitelé
VV, PČ,
TD

září-prosinec

Nový projekt na podporu povědomí o
kvalitě přírodních materiálů

Celé Česko čte dětem

První
stupeň

učitelé

září - červen

Prostřednictvím společného čtení budovat
pevné vazby mezi dospělým a dítětem ve
škole, podpoříme akci týden čtení dětem
v ČR od 1. do 7. června

+školní psycholožka paní Mgr. Tatiana Jopková má sestavených několik programů do tříd, které mohou třídní
učitelé využít k práci se třídou – viz. email skolni.psycholog-bucovice@seznam.cz
B. jednorázové akce
Téma

Třída

Lektor

Plán

Osvědčilo se (proč)

Mámo, táto, pojďme do toho

1. - 9.

RŠ,
učitelé,
družina

prosinec

Akce, kdy se snažíme ukázat rodičům
žáků i předškoláků, jak důležitá je pomoc
a spolupráce rodiny se školou, péče o
vzájemné dobré vztahy, prezentace školy.

Škola naruby

1. – 9.

ŽP, učitelé

únor

Žáci si sami vyzkouší učit v jiných
třídách, známkovat, zapisovat do třídní
knihy, vypracovávají si testy,… Oblíbená
akce dětí i učitelů.

Škola pro všechny

1. – 9.

třídní uč.

březen

Otevřená škola všem, kdy si všechny
ročníky připraví pro veřejnost projekt
(divadlo, tanec, vernisáž,…) na společné
téma a celý den patří projektu. Ukázka
práce žáků. Jedná se o aktivity důležité
pro zdokonalování znalostí a motivaci.

Beseda s právníkem

8. - 9

JUDr.
Živěla

březen

Prohloubení povědomí žáků o SPJ a jejich
možných následcích.

Chování člověka za
mimořádných situací

1. – 9.

MěP,
Policie
Vyškov,
74. lmopr

květen

Besedy k zajištění informovanosti žáků,
ukázky hasičské, vojenské, policejní,
lékařské práce,… Žáci mají možnost si
vše vyzkoušet, slaňování, první pomoc,
bránící chvaty apod. Prevence kriminality,
kazuistiky.

Den dětí

1. – 5.

ŽP

červen

Oslava dne dětí, péče o pozitivní vztahy
učitel-žák.

Týden aktivit pro Zemi

1. – 9.

učitelé

duben

Třídění odpadů, sběr papíru, práce
s odpadovým materiálem a jiné techniky.

Barevný týden (den
bláznivých účesů,…)

1. – 9.

ŽP, učitelé

listopad

Péče o dobré klima školy, posilování
pozitivních vazeb ve třídě.

Rej čarodějnic

1. – 5.

družina,
učitelé

duben

Soutěže a hry pro děti s čarodějnickou
tématikou, kdy páté ročníky připravují
spolu s družinou program pro 1. – 4. třídu.
Spoluúčast na programu vede žáky k
zodpovědnosti.

Zahradní slavnost

1. – 9.

družina,
učitelé, ŽP

červen

Prezentace školy, péče o dobré klima
školy.

Hrou proti AIDS

8. – 9.

SZU Brno

květen

Beseda k zajištění informovanosti žáků,
prezentace aktuálních projektů, spolupráce
v oblasti prevence rizikového sexuálního
chování.

Uspávání a probouzení
skřítků

1. – 5.

družina,
třídní uč.

říjen /
duben

Akce k vytváření pozitivního školního
klimatu, motivace žáků ke znalostem
přírody.

Tam – tam

1. - 5.

podzim

Film a beseda o Africe, výuka afrických
písní, tanců a hry na buben

C. Stanovení konzultačních hodin pro setkání dětí s metodikem prevence a výchovným poradcem
Plán

Čas

Místnost

Osvědčilo se (proč)

celoročně

7:30 – 13 hod/po dohodě

kabinet MP a VP

V tento čas jsou MP a VP přítomny ve škole a
rodiče příp. pracovníci spolupracujících subjektů
je mohou navštívit i bez předchozí domluvy.

8. Metodické pomůcky, informace, kontakty
A. Vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby metodika a ostatních
pedagogů – jsou uloženy v kabinetě VP a MP
B. Zřízení stálé nástěnky
Zřízeno

Místo

Osvědčilo se (proč)

31. 8.

Přízemí

propagace, aktuální nabídky služeb a programů

C. Zřízení schránky důvěry, popřípadě schránky na dotazy
Zřízeno

Místo

Osvědčilo se (proč)

31. 8.

přízemí

Zajištění anonymity, snaha o okamžitou pomoc žákům, rodičů, učitelům,
zaměstnancům s problémy. Schránka je průběžně vybírána.

D. Shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a obornících, kteří v oblasti drogové
prevence působí v okrese
Zřízeno

Místo

Osvědčilo se (proč)

31. 8.

Kabinet MP

Průběžně dochází k doplňování informací

E. Zřízení kartotéky problémových žáků
Zřízeno

Místo

Osvědčilo se (proč)

31. 8.

Kabinet MP

Průběžně dochází k doplňování informací, aneb co je psáno, to je dáno

F. Postup školy v případě výskytu zneužívání návykových látek a postup při řešení šikany ve škole
Plán

Zainteresované osoby

Hodnocení

31. 8.

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci byli informováni o postupu v případě řešení
šikany, zneužívání návykových látek. Strategické postupy visí také na
nástěnce ve sborovně.

9. Aktivity pro rodiče
A. Informovat zástupce rodičů a získat jejich podporu
Plán

Hodnocení

1. schůzka SR, září

Informovat o cílech a způsobech primární prevence na naší ZŠ

B. Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápisy do ŽK,…)
Forma

Plán

Hodnocení

1. schůzka

září

Informovat rodiče o cílech a způsobech primární prevence na naší ZŠ pro tento
školní rok.

ŽK

průběžně

Do ŽK jsou zaznamenávány všechny důležité údaje týkající se žáka.

Web školy

průběžně

Na webu visí důležité informace, termíny akcí apod.

10. Spolupráce s ostatními odborníky (PPP, lékaři, nízkoprahová zařízení, soc. odbor, policie městská a
státní, CPP, okresní metodik prevence)
Instituce (jméno)

Forma spolupráce

Osvědčilo se (proč)

OPPP Vyškov

Konzultace, besedy

Spolupráce zejména v oblasti konzultací problematiky
prevence rizikového chování

74. lmopr Bučovice

Besedy, realizace
projektů

Spolupráce v oblasti řešení kriminality, péče o národní
hrdost apod.

Police ČR/MěPolicie

Příprava a realizace
projektů, konzultace

Spolupráce v oblasti řešení kriminality žáků

MěU Bučovice

Příprava a realizace
projektů, péče
v sociální oblasti

Spolupráce zejména v oblasti konzultací problematiky
prevence rizikového chování

SZÚ Praha, Brno

Semináře, aktivity pro
žáky

Besedy a projekty související s výchovou ke zdraví

HZS Bučovice

Příprava a realizace
projektů

Prevence rizikového chování, první pomoc

Školní psycholog

Řešení situací,
prevence

Spolupráce zejména v oblasti konzultací problematiky
prevence rizikového chování

11. Volný čas, státní správa, místní samospráva (DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, úřad
práce
Spolupráce s uvedenými organizacemi je průběžná
Instituce (jméno)

Forma spolupráce

Hodnocení

DDM Bučovice

Zájmové kroužky, adaptační
pobyty

Aktivity tvořené mimo vyučování, důležité pro
zdokonalování znalostí a motivaci.

IPS

Volba povolání

Důležitá podpora k tématům volby povolání

Baseball

Volný čas, hříště u školy

Důležitá podpora ze strany veřejnosti

ZŠ, SŠ, sport. org.

Soutěže

Aktivity tvořené mimo vyučování, důležité pro
zdokonalování znalostí a motivaci

MěÚ

Sociální odbor

Spolupráce zajišťující činnost školy, udržování
kontaktů s odborníky na úrovni města a regionu

ZUŠ

Kroužky, výstavy, vystoupení

Aktivity tvořené mimo vyučování, důležité pro
zdokonalování znalostí a motivaci.

OS „Život dětem“

Sbírka

Důležitost pomoci druhým

12. Propagace v oblasti MPP
Téma

Forma propagace

Hodnocení

Aktuálně

Webové stránky školy, regionální a místní
tisk, nástěnka, kabelová televize, školní
rozhlas

Sdělování aktuálních informací týkajících se
života školy.

13. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání dle nabídek spolupracujících organizací.
14. Evidence a efektivita
K evaluaci MPP jsou dle potřeby využity:


pozorování (standardizované)



hodnotící stupnice při pozorování



dotazníky



testy



interwiev, rozhovory s účastníky



diskuse



anketní lístky



hospitace vedoucího



jejich libovolné kombinace a další
Dotazníky ke stažení na:
http://adiktologie.cz/cz/articles/379/Nastroje-pro-evaluaci

Jakých konkrétních změn bylo dosaženo díky programu, zaslání vyhodnocení MPP za školní rok do PPP bude
vyhodnoceno v červnu 2016.
V Bučovicích, dne 31. 8. 2015
Zpracovala: Mgr. Petra Hrubá
Schváleno ředitelem školy: Mgr. Přemysl Kašpar

Příloha MPP č. 1 – Přehled platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

Strategie
- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 2018
- Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
- Strategie prevence kriminality na léta 2012 - 2015
http://www.mvcr.cz/prevence/system/vlada/2004/index.html
Zákony
- Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon)
- Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004
Sb.
Vyhlášky
- Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízení č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb
- Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a
kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb.
Metodické pokyny
- Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20006/2007 – 51
- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22
- Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6
- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14
- související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č.
482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o
sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. – více o ohlašovací povinnosti školy
- Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci
a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži
páchané, č.j.: 25884/2003-24
- související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.
- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25.

Příloha MPP č. 2 – Přehled kontaktů spolupracujících organizací, institucí poskytující odbornou službu

Bučovice
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ
Mgr. Martina Teuchnerová – vedoucí sociálního oddělení, 517 324 427,
teuchnerova@bucovice.cz

Mgr. Zuzana Fialová – 517 324 418
Bc. Veronika Janůšová, DiS, 517 324 418
Bc. Jarmila Valachová – kurátorka pro děti a mladistvé, 517 324 440, valachova@bucovice.cz

POLICIE BUČOVICE
npor. Mgr. Daniel Sedláček - vedoucí obvodního oddělení, 974 639 820,
vy.oop.bucovice.podatelna@pcr.cz

npor. Bc. Pavel Rokos - zástupce vedoucí obvodního oddělení, 974 639 820
vy.oop.bucovice.podatelna@pcr.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BUČOVICE
Marek Čulík – velitel městské policie, pevná linka: 517 383 332; mobilní: 739 485 015,
mpvelitel@bucovice.cz

HASIČI BUČOVICE
Ivo Kaňa– velitel JSDH, ivokana@seznam.cz

VOJÁCI BUČOVICE –74. lehký motorizovaný prapor plukovníka Bohuslava Malečka
973 454 700/973 454 701, 74lmopr@army.cz

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Lenka Jenčíková – 517 380 305
MUDr. Vlasta Poláčková – 517 380 278
MUDr. Jarmila Weiglová – 517 331 475

DĚTSKÝ PSYCHIATR
MUDr. Klára Ostřížková
MUDR. Petra Filová - filova@psycholog.eu
PhDr. Jaroslav Skalička - skalicka@psycholog.eu
DDM BUČOVICE
tel.: 517 383 353, e-mail: ddm.bucovice@tiscali.cz

Vyškov a okolí
PPP VYŠKOV - Telefon: +420517348706, oppp.vyskov@pppvy.cz
Martina Brandýsová – Tel. 517 343 959, okresní metodik prevence,
brandysova.martina@pppvy.cz
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ VYŠKOV

Mgr. Ivana Zouharová – 517 301 571
Mgr. et Mgr. Zuzana Šrámková 517 301 582

NEMOCNICE VYŠKOV
info@nemvy.cz, tel. 517 315 111

MAJÁK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VYŠKOV
web: http://www.majak-svcvyskov.cz
e-mail: email@ddm.vys.cz
Ředitelka SVČ Vyškov
MGR. LUDMILA NOVÁKOVÁ
Tel.: +420 517 348 962
Fax: +420 517 342 811
e-mail: novakova(závin)ddm.vys.cz
Zástupkyně ředitelky SVČ Vyškov
BC. JAROSLAVA KOVÁČOVÁ
Tel.: +420 517 348 962
Fax: +420 517 342 811
e-mail: kovacova(závin)ddm.vys.cz

KŘESŤANSKÉ CENTRUM VYŠKOV
Ing. Viktor Baláž, 739 600 007, kcvyskov@gmail.com

MLÁDEŽNICKÝ KLUB RAMPA VYŠKOV
Jiří Pospíšil, 739 600 008

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY V TÍSNI VYŠKOV, OPATOVICE
Alena Novotná , telefon: 517 331 470, azylopatovice@centrum.cz

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROUSÍNOV
Ludmila Havlíčková, telefon: 517324824, e-mail: havlickova@rousinov.cz
OČČK VYŠKOV
Danuše Adamcová, telefon: 517 348 606, mobil: 606 512 820,e-mail: vyskov@cervenykriz.eu

SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. DROGOVÁ SLUŽBA VYŠKOV
Každé sudé úterý terénní program v Bučovicích, Slavkově u Brna a v Rousínově
Zuzana Krátká, DiS., telefon: 608 371 262, e-mail: vyskov@podaneruce.cz
DĚTSKÝ PSYCHIATR VE VYŠKOVĚ – MUDr. TOMÁŠ GABRIEL
Tel. 517 315 551, email: tomas.gabriel@tiscali.cz
PAPRSEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A
MLÁDEŽ VYŠKOV
Tel. 515 537 661, email: paprsek.vy@seznam.cz
SDRUŽENÍ PIAFA VE VYŠKOVŠ – PRO DĚTI ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ
Bc.Pavla Vaclavíková telefon: 515 539 212, e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz
PČR VYŠKOV – PREVENTIVN INFORMAČNÍ SKUPINA
por. Mgr. Alice Musilová, telefon: 974 639 207, 725 087 301, e-mail: pisvy@mvcr.cz
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY VYŠKOV
Mgr. Virginia Kočárová, vedoucí poradny, psycholog, telefon: 517 333 909, 733 525 998
(mob.), e-mail: poradna@psychologie.vys.cz

PERSEFONA SLAVKOV – PORADENSTVÍ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ,
SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ A ZNÁSILNĚNÍ
Mgr. Jitka Čechová,
ředitelka
Telefon: 545 245 996, mobil: 737 834 345
E-mail: poradna@persefona.cz
IQ ROMA SERVIS VYŠKOV – PORADENSTVÍ PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ
telefon: 774 224 509
e-mail: marketa.cirova@iqrs.cz
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ĆR, STŘEDIŠKO VYŠKOV
JUDr.Havlová Bronislava, vedoucí střediska
telefon:517306601-3,734353605,734362928
e-mail: bhavlova@pms.justice.cz
SPONDEA SLAVKOV – INTERVENČNÍ CETRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ
DOMÁCÍM NÁSILÍM
telefon: 739 078 78, 544 501 121
e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

Brno
KŠPK JMK – krajský školský koordinátor prevence, Mgr. Lenka Možná – 541658310
PPP BRNO

Pracoviště Sládkova, Brno
- oddělení prevence (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, šikanu…), zde jsou i
odkazy na adresář brněnských pomáhajících center
Telefon: 548 526 802; Email: sladkova@pppbrno.cz; Web: www.poradenskecentrum.cz;
Adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno

PODANÉ RUCE BRNO

Centrum prevence v Brně, Hapalova 22, 621 00 Brno - Řečkovice
Tel.: +420 549 211 278
Mobil: +420 773 789 708
prevence@podaneruce.cz
Mgr. Jan Veselý, PhD., tel:777 916 276, vesely@podaneruce.cz

DĚTSKÉ CENTRUM TEEN CHALLENGE BRNO
E-mail: dcbrno@ gmail.com
RATOLEST BRNO, občanské sdružení
Tel.: +420 545 243 839
Mobil: +420 773 826 837
E-mail: ratolest@ratolest.cz
LOTOS, DOLÉČOVACÍ CENTRUM BRNO
lotos@lotos-brno.cz
SPONDEA, KRIZOVÉ CENTRUM, INTERVENČNÍ CENTRUM
Tel. 608 118 088, 544 501 121
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ BRNO

e-mail: bkb.brno@bkb.cz

tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664

SVP BRNO
543 216 685
Ambulance: 722 952 499
Vedoucí SVP: 722 930 411
Celodenní program: 778 485 395, svpbrno@svpbrno.cz

Příloha MPP č. 3 – Postup pedagogů při řešení krizových situací na ZŠ 711 Bučovice
Stupnice kázeňských postihů
1. Napomenutí třídního učitele (NTU)
2. Důtka třídního učitele (DTU)
3. Důtka ředitele školky (DŘŠ)
4. Snížená známka z chování – 2. stupeň
5. Snížená známka z chování – 3. stupeň
Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné
kázeňské opatření.
I. Tabákové výrobky
– vnesení, konzumace a distribuce v prostorách školy nebo během školních akcí
a) Vnesení a distribuce – napomenutí třídního učitele
b) Konzumace
– první zachycení – 2. stupeň z chování, oznámení zákonným zástupcům, v případě možnosti přivolání městské
policie nebo Policie České republiky
- opakovaný prohřešek - 3. stupeň z chování, oznámení zákonným zástupcům, ŠMP, VP a nahlášení OSPOD,
případě možnosti přivolání městské policie nebo Policie České republiky
II. Alkohol
– vstup pod vlivem alkoholu, vnesení, konzumace a distribuce v prostorách školy
nebo během školních akcí
Vstup, vnesení a konzumace, distribuce a prodej
- první zachycení - důtka ředitele školy až 3. stupeň z chování – s ohledem na situaci, oznámení rodičům, ŠMP,
VP. Při podezření na akutní intoxikaci povolat RZS!
- druhé zachycení - 3. stupeň z chování, nahlášení PČR, OSPODu, výchovná komise
III. Návykové látky
– vstup pod vlivem OPL, vnesení, konzumace a distribuce v prostorách
školy nebo během školních akcí
Vstup pod vlivem, vnesení, konzumace, distribuce a prodej
- důtka ředitele školy až 3. stupeň z chování – s ohledem na situaci, výchovná komise, nahlášení PČR, OSPODu.
Při podezření na akutní intoxikaci povolat RZS!
IV. Neomluvené absence
Neomluvené absence se sčítají v rámci jednoho pololetí školního roku. Za neomluvenou absenci je pokládána
nepřítomnost žáka, která nebyla omluvena zákonným zástupcem do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka a
doložena řádnou písemnou omluvou první den po nástupu do školy.
Počet hodin
1-5
6 - 10
11 - 20
20 - více

Kázeňský postih
důtka třídního učitele
důtka ředitelky školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování

Řešení neomluvené absence


písemné oznámení zákonným zástupcům - TU




opakovaná nebo pokračující neomluvená absence – vyzvání k návštěvě školy - VP
další neomluvená absence - vyzvání k návštěvě školy – výchovná komise za účasti zástupce OSPODu –
VP
nespolupráce rodičů se školou, další neopodstatněná absence – podání podnětu na jednání Přestupková
komise, hlášení OSPODu, případně hlášení trestného činu zanedbání povinné školní docházky PČR,
hlášení OSPODu – VP





na konci každého měsíce sumář neomluvených hodin v elektronické podobě TU, oznámení všech
neomluvených hodin zákonným zástupcům a 1. vyzvání k návštěvě školy k poučení způsobu omlouvání
(nedostaví-li se rodiče na sjednanou schůzku, poučení bude zasláno přes ŽK nebo poštou – VP,
oznámení neomluvené absence OSPODu – VP

V. Pozdní příchody
Při třech pozdních příchodech je žákovi počítána 1 neomluvená hodina
VI. Nevhodné, násilné chování
Žák může být potrestán dle stupnice kázeňských postihů dle míry provinění. V případě závažnějšího provinění je
dán podnět PČR.
VII. Šikana
Je dán podnět k řešení PČR.
VIII. Krádež
a) drobné krádeže (penál, pastelky, svačina apod. – řeší třídní učitel)
b) ostatní krádeže oznámit vedení školy, které posoudí a určí způsob dalšího řešení. Závažnější případy předány
PČR.
IX. Nevhodné chování k zaměstnancům školy
– DŘŠ
X. Vulgární mluva vůči pedagogickému pracovníkovi, jeho ponižování, vysmívání se mu
– snížený stupeň z chování, přestupková komise (oznámení na Přestupkovou komisi podává postižený
pracovník), oznámení rodičům (řed. školy).
XI. Fyzické napadení pedagogického pracovníka
– 3. stupeň z chování, trestní oznámení PČR (napadený pracovník), oznámení rodičům (řed. školy).
XII. Úmyslné ničení školního majetku a majetku spolužáků a zaměstnanců školy
– snížený stupeň z chování (dle hodnoty zničené věci), náhrada zničeného majetku, oznámení rodičům (TU nebo
ŘŠ), v případě větších škod bude podáno trestní oznámení PČR.
XIII. Nošení předmětů, které by mohli jiné zranit (zbraně a napodobeniny zbraní)
– NTU
– 2. stupeň z chování, oznámení rodičům (ŘŠ). Předmět bude uložen v ředitelně a vydán pouze zákonným
zástupcům.
XIV. Podvod
– u závažnějších podvodů např. změny zápisů v ŽK snížená známka z chování, oznámení rodičům (TU).
XV. Ztráta učebnic, ŽK
– úhrada ve výši stanovené školou.
XVI. Ostatní drobné přestupky
Při opakovaných drobných přestupcích proti Řádu školy budou sankce postupovat podle stupnice kázeňských
postihů.
Ostatní drobné přestupky proti školnímu řádu řešené v kompetenci TU jsou:
a) nesprávný postup při omlouvání absencí dle školního řádu
b) použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině nebo na kulturních a společenských akcích pořádaných
školou.
c) neplnění povinností služby
d) vyrušování v hodině nebo na kulturních a společenských akcích pořádaných školou
e) nedostatečná práce v hodině – neplnění úkolů zadaných učitelem

f) nepřezouvání se v šatnách do domácí obuvi
g) vulgární vyjadřování
h) nevhodné chování o přestávkách
i) manipulace s okny bez dohledu učitele, vyklánění se z oken a sezení na parapetech
Ostatní závažné přestupky proti školnímu řádu řešené v kompetenci TU ve spolupráci s ředitelstvím školy
popř. pedagogické rady:
a) nevhodné chování k zaměstnancům školy (chování, které je proti společenským normám)
b) ničení školního majetku (dle hodnoty) – u hodnotnějších předmětů může být žákovi udělena i snížená známka
z chování a případ může být předán Policii ČR
c) ničení majetku žáků a zaměstnanců školy (dle hodnoty) – u hodnotnějších předmětů může být žákovi udělena
i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR
d) pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele, či spolužáků
při vyučování, přestávkách i během školních akcí
e) podvod – u závažnějších podvodů může být udělena žákovi i snížená známka z chování a případ může být
předán Policii ČR
Poznámka: Sankce mohou být po projednání v pedagogické radě zmírněny.
Vysvětlivky:
OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí
PČR Policie České republiky
RZS rychlá záchranná služba
ŠMP školní metodik prevence
VP výchovný poradce
TU třídní učitel
OPL omamně psychotropní látky
ŽK žákovská knížka
ŘŠ ředitel školy

Příloha MPP č. 4 – Postup řešení neomluvené absence

