
Krizové plány GF 

- součást školního preventivního programu, který zpracovala R. Flecknová (metodik 

prevence) 

A. Postup při objevení toxikomana na škole 

B. Postup při zneužívání alkoholu žáky ve škole a na mimoškolních akcích 

C. Postup při záškoláctví 

D. Program proti šikaně 

E. Zajištění prevence rizikového chování 

 

A.  Postup při objevení toxikomana na škole 

1. Toxikoman je pod vlivem drogy, jeho život je zjevně v ohrožení 

1) zavolat rychlou záchrannou službu (tel. 155) a nechat odvést do nemocnice, pokud    

    záchranná služba odmítne transport, zavolat Policii ČR (odbor vyšetřování)                                                                               

2) informovat rodiče 

3) pozvat rodiče do školy a „dohodnout se“ na společném postupu 

a) rodiče se žákem zajdou do poradny 

b) toxikoman se účastní terapeutických sezení 

c) splní-li rodiče se žákem body a)-b) nebude gymnázium postupovat 

represivně 

 4) v případě nutnosti bude žákovi umožněn pobyt ve vhodném    

               komunitním zařízení (např. přerušením studia) 

 5) v případě neochoty rodičů spolupracovat a v případě další absence  

               studenta dojde k oznámení příslušnému úřadu – OSPOD Frýdlant     

               (zanedbání rodičovských povinností) 

2. Toxikoman je pravděpodobně pod vlivem drog, ale jeho život není ohrožen 

1) informovat rodiče o dané situaci a uzavřít „dohodu o dalším postupu“ 

2) škola uvolní žáka pro návštěvu dorostového lékaře 

3) další postup jako v předchozím případě 

3. Jednotný postup při objevení dealera ve škole 



4) informovat rodiče o situaci a nutnosti postupovat represivně 

5) informovat Policii ČR – Služba kriminální policie a vyšetřování 

6) upozornit rodiče dané třídy na možné vyšší nebezpečí kontaktu  

     s drogou (ihned po šetření Policie ČR - nečekat na výsledky) 

7) vyžadovat přítomnost zákonného zástupce při výslechu žáků 

8) trvat na přítomnosti ředitele nebo metodika prevence při     

     policejním výslechu 

a) žák = svědek – nezletilý musí zůstat ve škole, plnoletý může být odvezen 

b) žák = pachatel – musí přítomen i zákonný zástupce žáka 

U každého podezření musí být vždy informován ředitel školy. 

 

B. Postup při zneužívání alkoholu žáky ve škole a na mimoškolních akcích  

Konzumace alkoholu – není zákonem nijak věkově omezena. Znamená to, že osobám 

mladším 18 let zákon alkohol pít nijak nezakazuje, ale současně neexistuje žádný zákonem 

tolerovaný způsob, jak by k němu mohly přijít. 

Povinnosti školy: 

a) ve školním řádu je jasně uvedeno, že během školního vyučování (i mimo budovu 

školy, např. při exkurzích) je zakázáno pít alkohol a to všem bez rozdílu 

b) preventivní výchovné působení ve smyslu vysvětlování zásad zdravého způsobu  

      života a vzděláváním zaměřeným na škodlivost alkoholu vyučujícími různých   

      předmětů.  

U každého podezření na zneužívání alkoholu musí být vždy informován ředitel školy. 

Konzumace alkoholu 

1. během školního vyučování 

 1. 1 přistižení při činu – jasné a průkazné porušení pravidel – sankční řád školy 

   - nutno upozornit bez zbytečného odkladu: 

a) zákonné zástupce žáka (359/1999 Sb. § 7) 

b) orgán obce s rozšířenou působností  

      (359/1999 Sb.§ 10 odst.4) 



c) pokud se zjistí i zdroj alkoholu může se i učinit 

příslušné oznámení na Policii ČR 

 1. 2 podezření – žáka předat zákonnému zástupci a informovat ředitelku školy,  

                                     výchovného poradce, metodika prevence a třídního učitele.    

                                        Oznamovací postup je stejný jako v bodě 1. 1. 

2. na mimoškolních akcích – se pokusit minimalizovat rizika 

 2. 1 před odjezdem – několikrát jasně upozornit rodiče i žáky, že pití alkoholu se                

                                             nebude tolerovat a že není možné si žádný vozit s sebou 

- rodiče vyzvat k preventivní „předodjezdové šťáře“ 

 2. 2 během pobytu – nevyvolávat atmosféru strachu a nikomu zbytečně nevyhrožovat 

                   - nejdůležitější je, aby se žáci v případě nebezpečí obrátili na učitele 

                 - mimořádný dohled vyžadují žáci s přísnější výchovou tzv.  

                                                  „slušňáci a tiché vody“ 

3. První pomoc – pokusit se jednat konstruktivně a bez zbytečných emocí. Snažit se žáka dostat na 

vzduch, aby alkohol rozchodilo, případně vyzvracelo. Je současně velmi důležité dozvědět se kolik a 

čeho vypilo. Existuje nebezpečí útlumu dýchacího centra v mozku a následná zástava dýchání 

vedoucí až ke smrti. 

Pozor! V případě otravy volat určitě RZP (tel. 155) a pozor i na kombinaci alkoholu s jinými 

návykovými látkami. 

Zákon č.379/2005 Sb. (k ochraně před škodami způsobenými alkoholem, tabákem) 

 

C. Postup při záškoláctví 

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka (absenci žáka omlouvá pedagog, 

nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy 

v souladu s pravidly školy o omlouvání absence) ve škole. Jedná se o přestupek, kterým žák 

úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, současně jde o 

porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku. Prevence záškoláctví 

je součástí školního řádu, školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na 

záškoláctví se obrací na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo může požádat o 

spolupráci věcně příslušný správní orgán. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání 

nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je 



ošetřen Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným pod č.j. 10 194/2002 – 14. 

U každého podezření o výskytu záškoláctví musí být vždy informován ředitel školy. 

Rozlišujeme: 

 Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí 

 Záškoláctví s vědomím rodičů – na této formě se podílí několik typů rodičů, jejichž 

hlavními charakteristikami je buď odmítavý postoj ke škole nebo přílišná slabost ve 

vztahu k dítěti či závislosti na pomoci a podpoře dítěte v domácnosti 

 Záškoláctví s klamáním rodičů - existují děti, kteří dokážou přesvědčit rodiče o svých 

zdravotních obtížích, po které nemohou jít do školy a rodiče jim absenci omlouvají 

pro tyto zdravotní důvody, tento typ záškoláctví je však obtížně rozlišitelný od 

záškoláctví s vědomím rodičů. 

 Útěky ze školy – někdy se tomuto typu říká interní záškoláctví, kdy žáci do školy 

přijdou, nechají si zapsat přítomnost a během vyučování na několik hodin odejdou, 

přičemž zůstávají v budově školy nebo ji na krátkou dobu opustí 

 Odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky psychické 

obtíže, např. v důsledku problémů ve škole souvisejících s obtížností učiva, či výskytu 

školní fobie nebo deprese 

 

Školní řád GF 

Bod 2. Provoz a vnitřní režim školy 

2.10. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá 

zákonný zástupce v případě 1 dne o uvolnění třídního učitele, v případě více dnů ředitele 

školy, a to na formuláři k tomu určeném, který je k dispozici u zástupce ředitele. Nemůže-li 

se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný 

zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli nebo zastupujícímu 

učiteli důvod nepřítomnosti. Ihned po nástupu do školy předloží žák třídnímu učiteli řádnou 

omluvenku. Pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů, je absence považována za 

neomluvenou. 

Pokud škola považuje za nezbytné, může požadovat doložení absence žáka lékařským 

potvrzením a to v případě, že absence přesáhne 3 vyučovací dny. Ve zcela výjimečných 



případech lze požadovat lékařské potvrzení i při nepřítomnosti kratšího trvání. (Metodický 

pokyn MŠMT ČR č. j.  10 194/2002-14 k problematice uvolňování a omlouvání žáků) 

Žáci starší 18 let jsou za oznámení důvodu nepřítomnosti a předložení řádné omluvenky 

odpovědni sami. I pro ně platí výše uvedené lhůty. 

Odchází-li nezletilý žák z výuky (z důvodu návštěvy lékaře atp.) musí předložit svému 

vyučujícímu žádost o uvolnění s uvedením důvodu a podpisem zákonného zástupce.  

Zletilý žák postupuje stejným způsobem, podpis na žádosti je jeho vlastní.  

Vyučující předá tuto žádost třídnímu učiteli. 

Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin včetně řeší se zákonným zástupcem 

třídní učitel školou povinného žáka za přítomnosti výchovného poradce nebo metodika 

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

Zápis z pohovoru účastníci podepíší a obdrží kopii. 

Při neomluvené absenci nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel školní výchovnou komisi, 

jejímiž členy jsou ředitel školy, zákonný zástupce školou povinného žáka, třídní učitel, 

výchovný poradce, zástupce OSPOD, školní metodik prevence, člen školské rady. Zápis 

zúčastnění podepíší a dostanou kopii. Výchovné opatření ukládá třídní učitel, ředitel školy 

podle ustanovení školního řádu. 

Přesáhne-li u školou povinného žáka neomluvená absence 25 vyučovacích hodin, zasílá 

škola oznámení o zanedbání školní docházky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Bod 7. Výchovná opatření podle ustanovení §31 zákona Školského zákona 

3. Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uloženo (-a): 

Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel ihned nebo po projednání na pedagogické 

radě za méně závažné porušení školního řádu. 

Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel ihned nebo po projednání na pedagogické radě  

za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti nebo za 1 – 2 neomluvené 

hodiny nebo za opakovaný pozdní příchod do výuky – 3x. 



Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná 

porušení řádu školy – zvláště za hrubé porušování norem slušnosti, za neomluvené absence 

v rozsahu 3 – 6 hodin, opakovaný pozdní příchod do výuky a to 4 – 6x. 

Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy. 

 

 

D. Program proti šikaně 

(metodický pokyn MŠMT ČR č. 22294/2013-1) 

Pomůcka MŠMT ČR k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 

od 1. 9. 2017 

 

Charakteristika šikanování 

 je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáky, případně 

skupinu žáků 

 spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích vůči jedincům, kteří 

se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit (může mít i formu sexuálního 

obtěžování až zneužívání) 

 může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. kyberšikana 

 

Projevy šikanování – různé podoby 

 verbální šikana (přímá a nepřímá), psychická šikana, kyberšikana 

 fyzická šikana (přímá a nepřímá), krádeže, ničení majetku oběti 

 smíšená šikana (násilné a manipulativní příkazy) 

 za určitých okolností může přerůst až do různých forem skupinové trestné činnosti 

PĚT STÁDIÍ ŠIKANY 

1) ostrakismus: Ve skupině se nachází někdo, kdo je nejméně oblíbený, nejméně vlivný, 

přehlížený. Skupina na něj vyvíjí mírný, převážně psychický tlak - ignorování, pomluvy, 

intriky, drobné legrácky. 

2) přitvrzená manipulace a ojedinělá fyzická agrese: Snaha ventilovat napětí (například ze 

strachu ze špatných známek) na dětech, které slouží jako hromosvod. Skupina často udržuje 



soudržnost na úkor nejslabších. Do třetího stádia včetně není šikanování normou, 

programem třídy. Učitel by se měl pokusit najít kamaráda oběti, který není závislý na 

agresorech a jenž by mohl vystoupit jako svědek. Učitel si získané informace podrobně 

zapíše. 

3) vytvoření jádra agresorů: Jde o klíčový moment. Šikana již neprobíhá nahodile, ale 

systematicky. Ve skupině může být něco jako podskupina s jinými normami. I ta má ale 

tendenci přizpůsobovat se celé skupině. 

4) většina přijme normy agresorů: U členů skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní 

identity, která je zcela poplatná normám vůdců. To, co hlásají pedagogové, ustupuje 

do pozadí. I do té doby mírní žáci se začnou chovat krutě. 

5) totalita: Normy šikany přijmou téměř všichni a vytvoří se dvě skupiny. Jedna nemá žádná 

práva, druhá má naopak všechna. Neúnosnost utrpení řeší členové týrané skupiny únikem do 

nemoci, absencemi, odchodem ze školy, pokusem o sebevraždu, zhroutí se 

Odpovědnost školy 

o základem prevence je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky 

a učiteli) 

o vytvořit pocit bezpečí pro každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je 

základní podmínkou dobrého sociálního klimatu třídy a školy 

o ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování, 

vytváří příznivé podmínky prevence výskytu šikany 

o pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim 

podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich 

spolužáky 

o pedagogičtí pracovníci musí šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy 

neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc 

o pracovníci školy, kterým byl znám případ šikanování a nepřijmou v tomto ohledu 

žádné opatření, se vystavují riziku trestního postihu pro neoznámení, 

případně nepřekažení trestného činu (§ 168, 167 trestního zákona) 

 

 

 



Krizové plány řešení šikany 

1. Situace, která řeší škola vlastními silami (počáteční stadia šikanování) 

      Postup řešení: 

 rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, a s oběťmi 

 nalezení a výslechy vhodných svědků 

 individuální rozhovory se svědky (nikoli konfrontace oběti a agresorů) 

 zajištění ochrany obětem (informování rodičů - zápis) 

 rozhovor s agresory (informování rodičů - zápis) 

2. Situace, kdy škola potřebuje pomoc od specializovaných institucí a Policie ČR 

(pokročilá stadia šikany, třídní lynčování) 

      Postup řešení: 

 překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 

 domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 

 zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

 pokračující pomoc a podpora oběti (spolupráce s dalšími institucemi – PPP Liberec, 

OSPOD Frýdlant, SVP Čáp Liberec, supervizor GF Mgr. I. Pavelčák) 

 nahlášení Policii ČR 

 vlastní vyšetřování (zápis) 

 

Výchovná opatření 

- práce s agresorem (jeho náhled na své chování, motivy, rodinné prostředí), popř. 

zprostředkování péče PPP Liberec, SVP Čáp, OSPOD Frýdlant 

- potrestání dle školního řádu 

- pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem (mlčící 

většina) 

- ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) k zahájení práce 

s rodinou. V mimořádných případech ředitel školy doporučí umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP nebo pobyt žáka v příslušném diagnostickém ústavu. 

 

Spolupráce s rodiči 

- rodiče jsou předem informováni o tom, jak postupovat, když se dozvědí o šikaně 



- pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za odborné vyšetření záležitosti 

odpovědný ředitel školy  

- při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, výchovné poradkyně, metodika 

prevence a dalších pedagogických pracovníků (např. třídního učitele) jak s rodinou oběti, tak 

i s rodinou agresora 

- při jednání dbají pedagogičtí pracovníci na zachování důvěrnosti informací 

Ochrana pedagogických pracovníků a zaměstnanců GF 

Pomůcka MŠMT ČR k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 

od 1. 9. 2017. 

 

Podpůrná opatření 1. - 3. stupně pro práci se třídou 

Podpůrná opatření 1. stupně 

a) práce se třídou (pro TU): 

 monitorování situace ve třídě – cílené pozorování při běžné práci dětí – skupinové 

aktivity, spolupráce v rámci skupiny… 

 zmapování klimatu třídy pomocí dostupných dotazníků – ankety, dotazníky ke 

klimatu třídy 

 nastavení jasných pravidel – postupné zavádění a cílený nácvik pravidel třídy, práce 

se školním řádem 

 individuální přístup k dítěti – udělování individuální zpětné vazby, dosažení náhledu 

dítěte na své chování 

 spolupráce s rodiči „problémového“ dítěte 

 pozitivní motivace - cílené všímání si prosociálních vzorců chování a jejich oceňování, 

oceňování „normálního“ chování 

 třídnické hodiny dle aktuální potřeby – řešení aktuálního dění a vzniklých problémů, 

aktivní naslouchání 

 začleňování skupinových aktivit do výuky 

 



b) opatření v rámci systému školy: 

 vedení mentorů pro začínající pedagogy 

 navázání spolupráce užší spolupráce (VP, MP, vedení školy) – předávání informací, 

metodická pomoc pro TU  

c) spolupráce s externími organizacemi: 

 využití programů všeobecné primární prevence, které nabízí poradenská zařízení 

 využití nabídky volnočasových aktivit různých organizací na podporu koheze kolektivu 

– např. SVČ, Maják o. p. s., lanové centrum, adaptační programy… 

Podpůrná opatření 2. stupně 

a) práce se třídou (pro TU): 

  viz práce se třídou u PO 1. stupně 

  cílené monitorování aktuální situace ve třídě a všímání si negativních vzorců chování, 

okamžité udělování zpětné vazby dětem o jejich chování  

 třídnické hodiny v pravidelných intervalech (event. zavést jako součást rozvrhu) – 

cílem je řešení aktuálního dění, problémů  

 zvýšený zájem o dění ve třídě a děti samotné – trávení více času ve třídě, podpora 

motivace dětí ke změně  

 práce se školním řádem – využití kázeňských opatření nižšího stupně  

 spolupráce s rodiči všech žáků třídy – mimořádné třídní schůzky za účasti vedení školy 

s cílem informovat rodiče o aktuální situaci ve třídě, chystaných opatřeních apod.   

 b) opatření v rámci systému školy:  

 intenzivní spolupráce s ŠPP (MP, VP, popř. supervizor školy) – konzultace, metodické 

vedení  

 jednotný přístup všech pedagogů, kteří do třídy vstupují (za podpory vedení školy) – 

společně stanovený postup a zachování jednotného přístupu především k 

problémovému chování   

 vstup vedení školy do třídy a zaujetí jasného stanoviska k problémovému chování 

 využití alternativních způsobů při řešení konkrétních problematických situací – využití 

všech dostupných zdrojů včetně nepedagogických pracovníků školy  



 zvýšený dohled o přestávkách ve třídě   

c) spolupráce s externími organizacemi:  

 metodické konzultace v poradenském zařízení – metodické vedení odborníkem 

 depistáž odborného pracovníka poradenského zařízení ve třídě  

 spolupráce s poradenským zařízením – využití programu selektivní primární 

prevence, využití standardizované sociometrie   

 využití skupiny pro učitele v Poradenském centru  

 spolupráce s PPP v rámci individuální péče o konkrétní dítě  

 spolupráce s odborníky z jiných resortů – psychiatrie, sociální práce, zdravotnictví  

 ŘŠ byla doporučena větší transparentnost při jednání s pedagogy, podpora 

vzájemných vztahů; část konfliktů, které se projevují ve třídách je ovlivněno i 

atmosférou v pedagogickém sboru a jejich nejednotností. - individuální přístup k 

žákovi se specifickým chováním, doporučit návštěvu specializovaného pracoviště 

(PPP, SVP…).  

Podpůrná opatření 3. stupně 

a) práce se třídou (pro TU): 

 vyšetřování situace ve třídě dle stanovených postupů v rámci krizového plánu MPP 

(vyšetřování šikany, nestandardní projevy chování)  

 práce se školním řádem – využití kázeňských opatření vyššího stupně  

 věnování maximální pozornosti situaci ve třídě – maximální dohled, zajištění bezpečí 

 restrukturace třídy – přeřazení žáka(ů), rozpuštění či rozdělení třídy, výměna TU  

b) opatření v rámci systému školy:  

 cílený monitoring v rámci celé školy – vytvoření systému monitorování nevhodného 

chování  

 zajištění dohledu v rizikových místech školy (zapojení i nepedagogických pracovníků 

školy)   

c) spolupráce s externími organizacemi:  

 spolupráce s poradenským zařízením – využití programů indikované primární 

prevence – zajištění informovaných souhlasů zákonných zástupců, navázání 



dlouhodobější a časově náročnější spolupráce s OSPOD, Policií ČR, Městskou policií, 

SVP Čáp … 

 (Zdroj: www.nntb.cz/materialy [6. 9. 2017; 17:53]) 

 

E. Zajištění prevence rizikového chování 

Ředitel školy 

o odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence rizikových jevů včetně oblasti 

prevence šikanování a násilí   

o zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných 

kursech k problematice sociálně patologických jevů včetně šikanování 

o zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky podle 

potřeby (především v prostorách, kde již k šikaně došlo a nebo by k ní mohlo dojít) 

o zajistí, aby žáci, rodiče a pracovníci školy byli seznámeni s negativními důsledky 

šikanování, a to jak pro jeho a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv 

o zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného 

chování a šikanování 

o zodpovídá za realizaci a hodnocení programu prevence na škole 

o důležité aktivity školy nelze spojovat s určitým vyučovacím předmětem nebo 

skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků 

vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování žáků. 

o Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich 

porušení. 

 

Metodik prevence 

Metodické a koordinační činnosti 

 koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

 koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami a dalších forem rizikového chování 

 metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování 

http://www.nntb.cz/materialy%20%5b6


 koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování 

 koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků (cizinců); prioritou je prevence 

rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické 

odlišnosti 

 koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence rizikového chování a s odbornými pracovišti 

působícími v této oblasti 

 Vedení písemných záznamů (lze i v elektronické podobě) umožňujících doložit obsah 

činnosti metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 

Informační činnosti 

 zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového 

chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické 

primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 

 prezentace výsledků preventivní práce, získávání nových odborných informací a 

zkušeností. 

 vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování 

Poradenská činnost 

 poskytování poradenských služeb žákům nebo jejich zákonným zástupcům s rizikem 

nebo projevy rizikového chování 

 spolupráce s třídními učiteli a dalšími vyučujícími gymnázia při zachycování varovných 

signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd 

Pomůcka MŠMT ČR k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 

od 1. 9. 2017. 

 příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování 

Vyhláška č. 147/2011 Sb. (o vzdělávání žáků se spec. potřebami) 

Vyhláška č. 116/2011 Sb. (o poradenských službách na škole) 


