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Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, školská právnická osoba,
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Kontakty na vedení školy, na školního psychologa a pedagogy, kteří se nejvíce podílejí
na přípravě preventivní strategie školy (školní preventivní tým):
Ředitel školy:

Ing. Ludvík KOSTELANSKÝ
( tel. 518 309 933,
e-mail: skola@czsveseli.cz )

Zástupce ředitele:

Mgr. Pavel ANDRÝSEK
( tel. 518 309 948,
e-mail: pavel.andrysek@czsveseli.cz )

Profesní poradce:

Mgr. Markéta RANDOVÁ
( tel. 518 309 946,
e-mail: marketa.randova@czsveseli.cz))

Výchovný poradce:

Mgr. Tomáš JUST
( tel. 518 309 948,
e-mail: tomas.just@czsveseli.cz )

Školní psycholog :

Bc. Michaela ZELINKOVÁ
( tel. 518 309 942,
e-mail: michaela.zelinkova@czsveseli.cz )

Metodik prevence:

Mgr. Aleš KALINA
( tel. 518 309 934,
e-mail: ales.kalina@czsveseli.cz )

Informace o specializačním studiu školního metodika prevence:
Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů (250),
realizované v sídle P-centra Olomouc, úspěšně ukončeno složením závěrečné
zkoušky 23.6.2012

P O ST U P
při zjištění výskytu šikany v Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou

KRIZOVÝ

ZCÉNÁŘ

Jak postupovat při objevení problému (informací od rodičů, žáků, vlastním pozorováním):

1. krok - nahlásit událost řediteli školy (ŘŠ – Ing. Ludvík Kostelanský), v případě jeho
nepřítomnosti zástupci ředitele školy (ZŘŠ – 1.stupeň – Mgr. Tomáš Just, 2. stupeň –
Mgr. Pavel Andrýsek), školnímu poradci (ŠP – Bc. Michaela Zelinková), školnímu
metodikovi prevence (ŠMP – Mgr. Aleš Kalina), výchovnému poradci (VP – Mgr. Tomáš
Just), kteří zvolí strategii řešení.
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Následuje
1. Odhad závažnosti události
- velmi důležité je určit, jestli daný problém vyřeším (je to moje ?, naše ? můžeme věc
řešit my ?) a nebo jestli už problematika patří odborníkům ( počáteční stádium,
pokročilé stádium, neobvyklá forma šikanování – fyzické násilí, lynč atd.) – posoudí ŘŠ,
ZŘŠ
Je třeba vzít v úvahu tato čtyři kritéria:
a) způsob chování a vypovídání obětí a svědků, je to moje pokud jsou otevření,
ochotní pomoci a nesouhlasí se špatným chováním (viz. tabulka),
b) závažnost a četnost agresivních projevů,
c) čas – jak dlouho šikanování trvá,
d) počet agresorů a obětí

Nástin řešení a vymezení rolí ( kdo, co bude dělat – jednotný postup ) Rozhodne ŘŠ, ZŘ

Specializovaná zařízení viz. tabulka

Kontakty na zařízení zabývající se problematikou sociálně patologických
jevů (rizikového chování)
Instituce, zabývající se Odborník/
jméno Adresa
problematikou SPJ - zabývající
se
rizikového chování
problematikou šikany

Kontakt

Oddělení sociálně
právní ochrany dětí
VnM ( OSPOD )

Petříková
Tř. Masarykova 119,
Koryčánková Radka
VnM
Bc kurátorka pro děti a
mládež

518 670 234
korycankova@veselinad-moravou.cz

OSPOD - VnM

Burešová Kateřina DiS - II SPO dětí

518 670 231
sudenkova@veseli- ...

OSPOD - VnM

Bc. Žáčková Monika
SPO dětí

518 670 233
zackova@veseli- …

- II -

PedagogickoMgr. Mrkva Jaroslav Kollárova 1660, VnM
psychologická poradna psycholog
http://
Hodonín-pracoviště
www.ppp-hodonin.eu
VnM ( PPP )

518 324 112
518 326 177
ppphodonin@ho.orgman
.cz

PPP Hodonín

http://www.ppphodonin.eu

518 606 419
777 311 610
alenavlkova@email.cz

Sociálně-pedagogické Mgr. Mikulková
poradenství a služby Milena
(SPPS )

Za Poštou 110, VnM
http://
www.vztahoveporadenstvi.cz

518 323 639
605 011 336
mikulkova.m@centrum.
cz

Městská policie VnM
( MP )

Stolářská 659, VnM

518 322 895
tísňové 156
mpolicievnm@acontact.cz

Policie ČR ( PČR )
VnM

Masarykova 115, VnM 518 323 716
739 065 371
tísňové 158

Kontaktní centrum
VnM
K - centrum

Stolářská 521, VnM

518 322 852
739 065 371
776 152 977

K - centrum Kyjov

http://
www.kyjov.caritas.cz

518 611 589
777 805 002
Kacko.kyjov@caritas.cz

Mgr. Vlková Alena
psycholog, okresní
metodik prevence

P - centrum Hodonín

518 341 003

Spondea o.s.– poradna
pro oběti a svědky
domácího násilí

Za Poštou 110, VnM
http://
www.spondea.cz

KROK
o.s.
–
terapeutická komunita
pro drogové a jiné
závislosti Kyjov

Komenského
Kyjov
http://
www.oskrok.cz

541 235 511
608 118 088
spondea@spondea.cz

2124 518616801
732 137 357
krok_os@seznam.cz

Dům dětí a mládeže
(DDM )

Hutník 1495, VnM
http://
www.ddmveseli.xf.cz

518 323 724
ddm.veseli.n.m.@tiscali.
cz

LÉKAŘI

MUDr. Pazderková L. Za Poštou 112, VnM
518 324 435
- pediatr
MUDr. Fusková E.
U Polikliniky 1289, 518 396 136
- pediatr
VnM
MUDr. Macková J.
- II 518 396 135
- pediatr

PSYCHOLOG

Mgr. Švehlíková D.

Probační a mediační Mgr. Kalivodová L.
služba (PMS)
Mgr. Ingr S.
Mgr. Libosvárová D.
Mgr. Výletová E.

Hrnčířky 964, VnM

518322054

Národní
třída
14, 518 355 903
Hodonín
731 692 778
https://www.pmscr.cz 518 325 600
518 322 860
731 692 779
518 323 141
734 362 923

Další kontakty na subjekty činné v prevenci rizikového chování
v okrese Hodonín
Kriminalita, právní vědomí


Policie ČR Hodonín - Preventivně informační skupina - 974 633 207 (Mgr.Prokopová),
jinak obvodní oddělení dle místa
Policie městská Kyjov 518 697 461, Hodonín 518 345 000, Veselí n.M. 518 322 895

Záškoláctví




PPP Hodonín 518 351 529, odlouč. pracoviště: Kyjov 518 615 082, Veselí n.M.
518 324 112
PČR 158
OSPOD – kurátoři pro děti a mládež : MěÚ Kyjov Mgr. Presová 518 697 485,
MěÚ Hodonín Mgr.Chválová 518 316 400, Mgr.Prokopová 518 316 320, MěÚ Veselí
n.M. Mgr.Koryčánková 518 670 234

Alkohol, kouření




Mgr.Petra Nekvapilová 776610105
P-centrum Hodonín 518 341 003
K-centra: KC Kyjov 518 611 589, KC Břeclav 519 326 169, Hodonín 518 343 842

Drogy, závislosti







K-centra: KC Kyjov 518 611 589, KC Břeclav 519 326 169, Hodonín 518 343 842
OS. KROK, Kyjov 518 616 801
P-centrum Hodonín 518 341 003
Poradenské centrum pro drogové závislosti Brno 548 526 802
Sdružení podané ruce 549211 178

Vztahy ve třídě, šikana





PPP Hodonín 518 351 529, odlouč. pracoviště: Kyjov 518 615 082, Veselí n.M.
518 324 112
PČR 158
OSPOD – kurátoři pro děti a mládež : MěÚ Kyjov Mgr. Presová 518 697 485, MěÚ
Hodonín Mgr.Chválová 518 316 400, Mgr.Prokopová 518 316 320, MěÚ Veselí n.M.
Mgr.Koryčánková 518 670 234
SVP Uh. Hradiště 572 564 520

AIDS/HIV, sexuální chování




Národní linka AIDS
800 144 444, 800 144 444
Mgr.Petra Nekvapilová 776610105
vaše doporučení: projekt Hrou proti AIDS

Zdravý životní styl /kouření, alkohol, AIDS, HIV, sexuální chování/


Mgr.Petra Nekvapilová 776 610 105

Mezilidské vztahy



Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Hodonín 518 344 345
Agentura pro občany Kyjov 518 324 557, 739 084 422

Telefonní linky:
LINKA BEZPEČÍ (bezplatná, provoz nepřetržitý) 800 155 555
LINKA DŮVĚRY Hodonín 518 341 111
DONA /obětem domácího násilí/ 251 511 313
LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 800 155 555
SPONDEA Brno /násilí na dětech/ 541 213 732
LINKA NADĚJE/psychologická první pomoc po telefonu - FN Brno/

Telefonická pomoc dětem
Sdružení Linka bezpečí | Telefonická pomoc dětem

linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz

547 212 333

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence
na školní rok 2021/2022
Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence:
a) byl vypracován na základě těchto předpisů:
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků
a studentů školách a školských zařízeních, Č. j.: 20 006/2007-51
 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění
pozdějších předpisů
 Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže, Národní strategií
protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality a Strategií prevence
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
mládeže a tělovýchovy.
 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, Čj.: 10 194/2002-14
b) je součástí Minimálního preventivního programu rizikového chování na aktuální
školní rok
c) je zaměřen na předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
- záškoláctví,
- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
- kriminalita, delikvence,
- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen
„OPL“)
a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním
návykových látek,
- závislost na politickém a náboženském extremismu,
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- domácího násilí,
- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
- ohrožování mravní výchovy mládeže,
- poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy
v případě podezření či výskytu rizikového chování a rizikových jevů. Všechny
uvedené postupy vychází z výše uvedených předpisů a školního řádu.
Jak řešit …
…případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy a školských
zařízení a na akcích pořádaných školou
Doporučené postupy školy
(1) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí
i mimoškolní činnosti.

(2) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových
látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
(3) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“)
jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
(4) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění
jejich ochrany před tímto jevem.
(5) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou,
která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
(6) Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
(7) Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace
o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech
činnostech souvisejících se školními aktivitami.
(8) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich
zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení
situace.
(9) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL
je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány
sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
(10) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům žáka.
Konzumace tabákových výrobků ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách
školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je
primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události
sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový
výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce
nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta.
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte)
a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce.
Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené
školním řádem.
Konzumace alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu
v další konzumaci zabránit.
(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví
a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle
školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména
odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy
a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu nezletilého (mladistvého)
žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve
škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je,
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte vyžadovat pomoc.
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole
i v případě, kdy je žák schopen výuky.
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu
sociálněprávní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný OSPOD podle
místa bydliště dítěte.
(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne
škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním
řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných
žáků k užívání alkoholických nápojů.
Nález alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují
takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen,
datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol
nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník
tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy
nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná
o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který
se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
Konzumace OPL ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností,
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

(4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví
a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle
školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu nezletilého nebo
mladistvého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole.
Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je a vyzve
jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce
vyžadovat pomoc.
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole
i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne
škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením
školního řádu.
(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.
Distribuce OPL ve škole
(1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto
zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje,
není nijak rozhodující.
(2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe
žák
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako
trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je
stanovený školním řádem.
(1) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci
OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie
ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
(2) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálněprávní ochrany dětí
(3) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným níže.
Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

(3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas
a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem
a uschovají ji do školního trezoru.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé
látky.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za
omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého
byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá,
uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je
přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé
látky a informuje zákonného zástupce žáka.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku
zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu,
neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak
zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou
OPL u sebe, postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení
této situace spadá do kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují
zákonného zástupce žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem.
U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
… případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí školy
Nahlášení krádeže žákem
(1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
(2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní
oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že
má tuto možnost.
(3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní
ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
… případy záškoláctví
(1) Neomluvená absence žáka střední školy ve škole je přestupek, kterým žák
úmyslně zanedbává školní docházku.
(2) Záškoláctví je chápáno jako porušení školního řádu (pravidel stanovených
školou).
(3) Třídní učitel informuje o neomluvené absenci výchovného poradce a společně
navrhují výchovné opatření.
(4) Při výskytu neomluvené absence postupuje škola podle Metodického pokynu
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a
postihu záškoláctví, Čj.: 10 194/2002-14, tj. informuje příslušné orgány OSPOD a
PČR.

…případy agrese a šikany
(1) Třídní učitel upozorní výchovného poradce a metodika prevence, kteří provedou
rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
(2) Další postup je uveden ve školním dokumentu „Postup - Krizový scénář při
zjištění výskytu šikany na Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou“,
který je součástí Minimálního programu prevence na školní rok 2021-22.
(3) Při jiných projevech agresivity (vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy) je
nutno žáka izolovat, od věrohodných svědků zjistit podrobné informace a postupovat
podle školního řádu.
(4) Škola informuje zákonné zástupce, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu
nezletilého nebo mladistvého žáka.
…případy rizikových jevů
Výskyt jakéhokoliv případu rizikového chování nebo rizikového jevu hlaste
ihned školnímu poradci, metodikovi prevence nebo výchovnému poradci,
informujte vedení školy, ti uvědomí příslušný státní orgán.
Každé jednání, pohovor, rozhovor a informaci je nutné zapisovat a opatřit
podpisy zúčastněných stran.

Charakteristika školy
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou byla otevřena v roce 1906, tehdy jako
Měšťanská škola ve Veselí nad Moravou. Postupem času se měnila až do dnešní
podoby. Od 1.7.2008 se změnil zřizovatel školy kterým se stalo Arcibiskupství
olomoucké a název Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského Veselí nad
Moravou na Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou,.
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je úplnou školou s 1. až
9. postupným ročníkem. Škola vzdělává 423 žáků, průměrná naplněnost tříd je téměř
21

žáků.

Výuka

probíhá

ve

3

třídách

1.

a

5.

ročníku

a

od

7. do 9. ročníku ve dvou paralelních třídách ve dvou budovách. Součástí školy je
4 oddělení školní družiny se 100 žáky a školní klub s kapacitou 379 žáků.
Výuka probíhá ve 20 kmenových třídách a v 12 odborných učebnách.
Vznikla v bývalé učebně fyziky a chemie nová multifunkční učebna s dvaceti počítači
výsuvnými z plochy lavic žáků, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Učebna
informatiky byla vybavena klimatizací. Loni o prázdninách byla vybudována mimo jiné
nová krytá plocha na „parkování“ jízdních kol dětí. O letošních prázdninách byla
v učebně přírodopisu zřízena klimatizace a byla vybavena interaktivní tabulí.
Součástí školy jsou 2 tělocvičny a gymnastický sálek. Vedle tělocvičny školy je
venkovní kombinované hřiště vhodné zejména pro míčové hry.
Školní klub má svou místnost pro zájmovou činnost, rovněž i 4 oddělení školní
družiny využívají vhodné oddělené prostory ZŠ.
V budově se ve 2. patře nachází i poradenské pracoviště (tzv. „čajovna“),
které mohou žáci využívat v době volna a přestávek, stejně jako všech prostor školy,
odpočinkových koutků, chodeb, atria i školní klubovny. Schází se zde každé pondělní
ráno členové školního poradenského centra - výchovný a kariérní poradce, metodik
prevence a školní poradce - psycholog, které začalo pracovat od května 2017 a od
září 2017 pracuje systematicky a pravidelně.
Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího
specifického zaměření. Školní vzdělávací program vychází z celostátních dokumentů
„Zelená kniha“ ( České vzdělání a Evropa ) a „Bílá kniha“ ( Národní program rozvoje
a vzdělání ), předchozích vzdělávacích programů ( Základní škola, Obecná a
Občanská škola, Národní škola ). Školní vzdělávací program plně respektuje
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.
Škola získala zlatou plaketu „Etická škola“.

Cílem školy je učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře
uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na
činnostní učení se zaměřením na praxi;
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního
řádu, preferujeme lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku,
národnosti či barvy pleti, stejnou péči věnovat všem žákům;
- klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný
rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou
zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
- zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní)
a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci,
sounáležitosti a vzájemnému respektu;
- pro budoucí život v EU výrazně zkvalitnit výuku cizích jazyků;
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na
počítačích a jejich využívání;
- vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
- preferovat jak intelektuální nadání, tak i chceme stejně podporovat žáky
i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
- provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo
ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
- zaměřovat se i na žáky nadané a vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj, tím
omezit jejich přechod na jiné školy; z metod práce u žáků preferovat samostatnou
práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.;
- zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž
mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází
k rozvoji jejich nadání;
- rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co
považujeme za nedostatky; do této činnosti zapojit i školní družinu či jiné útvary
zájmové činnosti na škole (kroužky);
- prohloubit komunikaci s rodiči a širokou veřejností, s občanskými sdruženími
Pedagogický sbor tvoří 40 členů, tvoří jej:
ředitel, 2 zástupci ředitele
14 učitelů 1. stupně ZŠ

14 učitelů 2. stupně ZŠ
9 vychovatelů školní družiny a školního klubu (i z řad pedagogických pracovníků)
4 asistenti pedagoga (i z řad pedagogických pracovníků)
1 školní poradkyně
1 školní kaplan
3 rodičovská dovolená
Sbor je smíšený s většinovou převahou žen (31) nad muži (9), věkově je pestrý – od
mladých spolupracovníků až po starší kolegy.
Ve škole pracuje výchovný poradce, který je k dispozici dětem i rodičům pro volbu
povolání, metodik ICT, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik
etické výchovy, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní poradce.
V prosinci

2016

složilo

6

pedagogů

zkoušku

na

UP

Olomouc

v akreditované vzdělávací instituci (MŠMT) Etické fórum České republiky, z.s.
v rámci DVPP v akreditovaném kurzu v rozsahu 250 hodin „ Kurz etické výchovy –
výchovy k prosociálnosti“ a rozšířili si aprobaci o tento předmět.
Analýza výchozí situace
Naše škola je městským typem úplné školy. Je umístěna v centru města Veselí nad
Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností – do 200 m
od školy se nachází vlakové i autobusové nádraží (část žáků dojíždí z okolních obcí).
Výuka probíhá ve 2 budovách, které jsou propojeny nadzemním krčkem. Kromě
kmenových tříd je zde také 12 odborných učeben (2 počítačové učebny, učebna
cizích jazyků a hudební výchovy, multifunkční učebna, učebna zeměpisu a dějepisu,
učebna přírodopisu, učebna etické výchovy, výtvarná učebna, multimediální učebna,
keramická dílna, dílna pro pracovní výchovu a školní kuchyňka), tělocvična
(rozdělitelná oponou na 2 části), gymnastický sálek a venkovní kombinované hřiště.
Pro ostatní

sportovní disciplíny (atletika – zejména běžecké disciplíny) je tento

prostor nevyhovující, a škola využívá cca 200 m vzdálený areál TJ SOKOL Veselí
nad Moravou.
Ve všech těchto prostorách je možná a také zde probíhá realizace preventivních
a volnočasových aktivit.
Počet našich žáků se v posledních letech mírně roste a jejich sociokulturní
a národnostní charakteristika se prakticky nemění.

Z hlediska výskytu rizikového chování jsou ve škole prostory u šaten před
tělocvičnou, kde není o přestávkách pedagogický dohled. Tuto situaci se daří řešit
opatřením ustanoveným ve školním řádu, konkrétně omezením pohybu žáků v těchto
prostorách pouze pod vedením učitele. Dále jsou to prostory všech WC, kde je
dohled problematický, mohlo by zde docházet například k šikaně, vyskytly se případy
vandalství, což se snažíme eliminovat zmnožením kontrol těchto zařízení. Dohled
v ostatních prostorách školy je zcela zajištěn pedagogickým sborem a dalšími
zaměstnanci školy.
Školní řád reagoval i na kouření některých našich žáků opatřením, kdy se při
případném výskytu tohoto nežádoucího jevu konkrétnímu dítěti vylepí do žákovské
knížky sdělení rodičům o tom, že jejich dítě bylo spatřeno při požívání návykové látky
a při opakování se tato věc hlásí na OSPOD MÚ Veselí nad Moravou.
V obou budovách školy jsou funkční schránky důvěry, jejichž obsah je pravidelně
kontrolován. Odebíráme časopis „Prevence“ Pražského centra primární prevence,
poskytující metodické články pro práci se třídou a s dětmi, ve kterém nacházíme
inspiraci k naší další práci. V naší videotéce máme také DVD „Řekni drogám ne“,
film „Sami“, „Mezi stěnami“ a

pracujeme i s výchovnými fotoseriály o.s. Volání

naděje. Na našich webových stránkách www.czsveseli.cz jsou dostupné veškeré
informace o škole a kontakty na jednotlivé pedagogy, vedení školy i na členy
školního preventivního týmu.
Přehled připravovaných preventivních programů a volnočasových aktivit
- projekt „Seznamujeme se“ pro žáky nových šestých ročníků (několikadenní pobyt
dětí

nově vytvořených tříd se záměrem vzájemného seznámení se mezi sebou

i s novými třídními učiteli a minimálně s jedním členem školního preventivního týmu.
Usnadnění

komunikace,

předcházení

ostrakismu)

(třídní

učitelé

budoucích

6. ročníků, školní poradce, ZŘ pro2. stupeň - Mgr. Andrýsek)
- preventivní pořady Etické dílny (www.etickedilny.cz), OS ABATOP (www.abatop.cz)
a některé další akreditované společnosti se chystáme oslovit (např. o.s. ACET, se
kterým máme velmi dobré zkušenosti z programů zaměřených proti kouření, požívání
alkoholu a dalších návykových a psychotropních látek a na podporu sociálního cítění
a zdravých mezilidských vztahů).
- pořady občanské sdružení pro všestranný kulturní, sociální a tělesný rozvoj dětí a
mládeže a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků RESOCIA, zaměřené na

prevenci v oblasti prevence rizikového chování žáků. U 5. ročníků považujeme za
aktuální program zaměřující se na rizika kouření, v 6. ročnících bychom chtěli
předcházet výskytu záškoláctví v 7.ročnících bychom se rádi věnovali tématice
umění, jak se bránit šikanování a kyberšikaně, v osmičkách považujeme za přínosný
program „nenech sebou manipulovat“ jako předcházení hrozbě zhoubných kultů a s
vycházejícími žáky by podle našeho názoru bylo mimo jiné třeba probrat
problematiku rizik hazardních her (Resocia o.s., www.resocia.cz, Akreditace
vzdělávací

instituce MŠMT

č.:
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koordinátorka projektů Bc.Burešová)
- preventivní přednášky PČR
- 1. třídy - dopravní výchova - chodec
- 2. třídy - dopravní výchova - chodec, cyklista, důležitá telefonní čísla
- 3. třídy - šikana - hravou formou
- 4. třídy - bezpečné chování při setkání s cizím člověkem - různé
nebezpečné situace
- 5. třídy - šikana, pohlavní zneužití, znásilnění
- pro žáky 2.stupně - právní vědomí - postihy mladistvých dle zákona, příklady
z praxe a tresty, kriminalita mladistvých na našem území, šikana a jakých
trestných činů se dopouštějí, co je to přestupek a trestný čin, různé situace s
vysvětlením jakých trestných činů se mohou dopustit (sprejerství, loupež),
rozdělení trestných činů podle závažnosti - hra s kartami - rozbor žáků
(PČR,www.policie.cz/or-hodonin.aspx, prap. Radka Polášková, preventivně
informační skupina)
- besedy s městskou policií ve Veselí nad Moravou

- pro 1. stupeň - bezpečnost na

silnici a mimo ni
- pro 2. stupeň - nejčastěji se
vyskytující přestupky a trestné činy mladistvých a nezletilých ve Veselí nad
Moravou (MP Veselí nad Moravou, str. Rostislav Prax, velitel MP VnM, tel.
518322895, mail@mpolicievnm.cz, )
- pořad podle aktuální nabídky PPP Hodonín (www.ppp-hodonin.eu, Jilemnického 2,
695 03 Hodonín, ředitelka - PhDr. Zdenka Bimková, OMP - Mgr. Alena Vlková)
- preventivní program SDH „Hasík“ pro žáky 2. a 6. ročníků

- volnočasové aktivity podle aktuální nabídky školního klubu U sovy. Zájem dětí je
pravidelně zjišťován a nabídka volnočasových aktivit je aktualizována na začátku
školního roku
Cíle preventivního programu:
 vytvářet pozitivní klima na půdě školy (mezi učiteli a žáky, mezi žáky
navzájem, mezi třídami, mezi učiteli, mezi všemi zaměstnanci) tak, aby žáci a
vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních
kolektivech a ve škole
 zabránit všemi možnými způsoby ponižování lidské důstojnosti
 zařazovat

informace

ohledně

sociálně

patologických

jevů

do

výuky

jednotlivých předmětů
 vychovávat žáky k zdravému životnímu stylu, který chrání žáky před sociálně
patologickými jevy
 podávat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, učit je
činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drogy, učit je techniky odmítání
 systematicky vzdělávat metodika prevence a další pedagogické pracovníky
v metodách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi
 plně využívat možností daných působením speciálního pedagoga –
psychologa na naší škole
 využívat možností daných pravidelnými třídnickými dvacetiminutovkami každé
pondělí
 koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence
Dlouhodobé cíle
 zlepšovat mezilidské vztahy, podporovat vzájemnou pomoc, a to nejen mezi
jednotlivci, ale také mezi jednotlivými třídními kolektivy
 pěstovat v žácích naší školy pocit sounáležitosti k dění v naší škole, pocit
hrdosti nad úspěchy naší školy
 pěstovat a důsledně vyžadovat zásady slušného chování
 cvičit sebeovládání a umění zapojit se a obstát v kolektivu
 diagnostikovat vztahy ve třídách a snažit se o jejich zlepšování
 realizace systematického a uceleného plánu působení na naše žáky
 zapojovat žáky do mimoškolních aktivit a nastínit, jak správně trávit volný čas

 rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti
 učit žáky jak řešit některé problémy a situace
 učit žáky rozlišovat dobré a špatné
 nadále seznamovat žáky s nebezpečím návykových látek
 permanentně zkvalitňovat spolupráci školy s rodiči
Střednědobé cíle
 podporovat spolupráci a v neposlední řadě i zdravou soutěživost mezi
jednotlivými třídními kolektivy při školních akcích (Sportovní turnaje, dny
sportovních aktivit ředitele školy, školní výstavy, CZŠ má talent...)
 usilovat o zkvalitnění sociálního klimatu jednotlivých tříd i celkového soužití.
Protože část našich žáků pochází ze sociálně velmi slabých poměrů, je jedním
z předních cílů programu zabránit sociálnímu vylučování
 provádět monitoring ve třídách s cílem předcházet výskytu rizikového chování
a při projevech nějaké formy SPJ včas reagovat a zabránit opakování a omezit
následky těchto jevů
Krátkodobé cíle
 Vzhledem k poměrně vysokému počtu žáků – kuřáků a objevení se výskytu
experimentů či užívání návykových látek připravujeme besedy zaměřené na
toto téma. V každém ročníku bude na tuto besedu vyhrazena minimálně 1
hodina/školní rok. Dále proběhne v 8. ročnících přednáška o vztazích a 9.
Ročnících o rizicích předčasného sexu a AIDS. Ve školním roce 2021 - 22
proběhne řada tradičních akcí, při nichž musí žáci naší školy prokázat
schopnost spolupráce a komunikace v kolektivu třídy, ale i schopnost dělat
kompromisy, respektovat názor druhých, naslouchat a diskutovat, klást
argumenty apod.
 Pro dívky 9. ročníků se opět uskuteční přednáška „S tebou o tobě, “dotýkající
se sexuálního života, ochrany před nežádoucím otěhotněním a hygieny
Spolupráce s rodiči
Škola v oblasti prevence sociálně patologických jevů nabízí rodičům spolupráci ve
formě komunikace na třídních schůzkách, možnost individuálních konzultací s učiteli,

výchovným poradcem, metodikem prevence a vedením školy. Na třídních schůzkách
jsou rodiče také informováni o programech, které na škole probíhají.
MPP stejně jako informace o všech našich aktivitách mohou rodiče najít na
webových stránkách naší školy. Budeme se snažit o to, aby rodiče byli maximálně
informováni o veškerém dění ve škole, o prospěchu a chování jejich dítěte. Rodiče
jsou prostřednictvím žákovských knížek na počátku školního roku informováni o
potřebných telefonních číslech, o možnostech konzultací s jednotlivými učiteli.
Rodiče mohou komunikovat s vedením školy, se školním psychologem, s metodikem
prevence i s výchovnou poradkyní také prostřednictvím elektronické pošty. Na
internetových stránkách školy - http://www.czsveseli.cz se mohou spojit přímo
s konkrétním pedagogem, vedením školy nebo školním poradcem. Na webových
stránkách školy jsou rodiče podrobně informováni o dění ve škole a mohou je
využívat také žáci jednak ke zvýšení své informovanosti, jednak zde jsou
vystavovány nejlepší žákovské práce z různých oblastí výuky a výchovy.
Základním

komunikačním

dokumentem

je

žákovská

knížka,

která

slouží

k oboustranné komunikaci. Kromě toho byla zavedena tzv. elektronická žákovská
knížka - rodiče se mohou seznamovat s výsledky svých dětí přímo na webu školy.
V případě problému se žákem nastává jeho řešení tak, že škola okamžitě komunikuje
s rodiči.
Třídní učitel má povinnost sledovat chování žáků v kolektivu a upozorňovat rodiče na
případné negativní jevy.
Rodiče jsou seznámeni i se školním řádem prostřednictvím internetových stránek
školy.
Hodnocení prevence v minulém školním roce
Ve školním roce 2020 - 2021 se kolektivu pedagogů a zaměstnanců Církevní
základní školy ve Veselí nad Moravou dařilo vytvořit kladný náboj ve třídách tak, aby
žáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních
kolektivech a ve škole. Žáci školy měli možnost na svůj vlastní podnět pohovořit se
školním poradcem o nedostatcích ve vztazích v kolektivu a byly jim k tomu vytvořeny
podmínky i v době výuky. Na školního poradce se obraceli nejen kolektivy tříd, ale
i jednotlivci, kteří měli o rozhovor zájem, možnosti porady s ním využívali
i pedagogové. Žáci také často využívali možnost posezení v „čajovně“ o velkých
přestávkách na pracovišti školního poradce.

Na vývoj a udržování pěkných vztahů mezi žáky se podíleli jak vyučující jednotlivých
předmětů, tak akce pořádané vedením školy na podnět výchovného poradce
a metodika prevence sociálně patologických jevů, akce školního klubu při Církevní
základní škole ve veselí nad Moravou – U Sovy. Přispěli i ostatní zaměstnanci naší
školy – včetně příjemného prostředí v jídelně, které vytvořily naše kuchařky i čistota
všech prostor školy – práce našich uklízeček a v neposlední řadě funkčnost
veškerého zařízení, za což patří velký dík našemu panu školníkovi. Mezi našimi žáky
nebyly zaznamenány případy ponižování lidské důstojnosti.
Naši žáci byli opět vychováváni ke zdravému životnímu stylu, který chrání žáky před
sociálně patologickými jevy v rámci předmětů a možností školního vzdělávacího
programu. Kus práce ve stejném duchu byl také odveden v odpoledních zájmových
kroužcích a mimoškolní činnosti pořádané ve dny prázdnin, volna ředitele školy
i o víkendech.
Našim žákům byly opakovaně podávány ucelené informace o legálních a nelegálních
drogách. Cílem bylo učit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drogy. Cíl
učit je techniky odmítání se dařilo naplňovat. Naše děti mají solidní představu
o škodlivosti prakticky všech známých návykových a psychotropních látek
a nebezpečích, které v sobě skrývají. Přesto se vyskytují případy kouření tabáku,
které se řeší individuálně a také zvýšíme propagaci nekouření („normální je
nekouřit“). Několika žákům 8. a 6. ročníku bylo vylepeno opakovaně do žákovské
knížky oznámení rodičům o požívání návykových látek jejich dětmi - kouření
tabákových výrobků a užití nebo přinesení elektronické cigarety do prostor školy.
Metodik prevence zakončil závěrečnou zkouškou a obhajobou práce v červnu 2012
studium v oblasti prevence patologických jevů v rámci kurzu „ 250 “ (Tvorba systému
modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro
pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni)
organizovaném

akreditovaném

MŠMT,

pod

hlavičkou

Centra

adiktologie

Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity
Karlovy v Praze, které bylo organizováno na P - centru v Olomouci. Pedagogické
pracovníky naší školy seznamoval školní metodik prevence s metodami preventivní
výchovy průběžně po absolvování vlastních jednotlivých školení a s technikami
preventivní práce s dětmi seznamovala kolegy také školní poradkyně, Bc. Michaela
Zelinková.

Mgr. Kalina - metodik prevence - se zúčastnil 10. 12. 2020 setkání školních metodiků
prevence s okresní metodičkou prevence - Mgr. Vlkovou na téma aktualizace
databáze ŠMP, příprava on-line výkaznictví preventivních aktivit v oblasti rizikového
chování a nabídkou nových programů, zabývajících se prevencí patologických jevů a
činností OSPOD v dané oblasti.
Naplňování cílů MPP:
1. Po celou dobu pobytu ve škole nebo na školních akcích budou sledovat
pedagogičtí pracovníci chování a projevy žáků, budou upozorňovat na odlišnosti
v chování žáků metodika prevence a třídního učitele a budou se snažit je společnými
silami odstranit tak, aby v třídních kolektivech vládlo příznivé klima
2. Pracovníci školy vytipovali kritické prostory, kde by mohlo docházet k šikaně.
Těmto místům (šatny, šatny u tělocvičny, WC) bude věnována větší pozornost při
dozorech. Žákům, kteří by se mohli stát oběťmi šikany, bude věnována větší
pozornost, stejně tak budou sledováni jedinci se sklonem k provádění šikany. Učitelé
se seznámí s pokynem, jak postupovat v případě podezření na šikanu, či jiný
sociálně patologický jev. Tento pokyn je k dispozici v obou sborovnách.
3. Hlavní těžiště práce s dětmi v rámci výuky leží na předmětu etická výchova a
etická křesťanská výchova. Do výuky dalších předmětů, zvláště Ov, Tv, Pv, Př, ZČ;
na 1. stupni do prvouky, vlastivědy a přírodovědy, budou systémově zařazovány
právní výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu. Důležitou součástí této
výchovy je osobní příklad pracovníků školy. Jednotliví učitelé mohou pozvat do svých
vyučovacích hodin metodika prevence, výchovnou poradkyni a odborníci-specialistu,
školní poradkyni-psychologa, Bc. Michaelu Zelinkovou
4. Informace o drogách a jejich účincích budou dětem podávány průběžně s ohledem
na věk tak, aby si uvědomovaly nebezpečí spojené se zneužíváním drog. V našem
městě jsou dominantní drogou mladistvých tzv. legální drogy - alkohol a kouření.
V prevenci se zaměříme především na ně. V poslední době se vyskytlo zvýšené
užívání tabáku, a proto se této problematice budeme věnovat intenzivněji.

5. Metodik prevence vejde opět do styku s okresním ředitelstvím policie ČR a v rámci
nabídky zorganizuje besedy a přednášky s příslušníky policie ČR pro žáky prvního
i druhého stupně
6. Metodik prevence bude sledovat nabídky neziskových organizací týkajících se
přednášek, představení a besed k tématům prevence sociálně-patologických jevů,
jako je šikana, vandalismus, rasizmus a xenofobie, požívání psychotropních látek,
alkoholu a kouření.
Aktivity pro žáky v rámci školy:
a/ Povinné, volitelné a nepovinné předměty:
Ročník
1.ročník

Předmět
Prvouka

Prvouka
2.ročník

Prvouka

3.ročník

Prvouka

4.ročník

Přírodověda
Přírodověda

5.ročník

Přírodověda

Vlastivěda
6.ročník

Etická
výchova
ZČ

Téma
Jsem školák

Cíle, formy práce
rozlišení vhodného a nevhodného
chování ve škole i mimo školu, důraz
na obezřetnost při setkávání se
s cizími lidmi
Moje rodina
výchova
k toleranci
k přirozeným
odlišnostem
spolužáků,
k jejich
přednostem i nedostatkům
Člověk a zdraví
respektování somatické odlišnosti dětí
Volný čas
odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná
Člověk mezi lidmi
vystihne rozdíly mezi lidmi / rasová
nesnášenlivost/
Člověk
a
jeho učí se plánovat své činnosti s ohledem
zdraví- denní režim
na ostatní osoby
Reklamní vlivy
učí se pracovat s reklamou, posuzuje
její klady i zápory
Partnerství,
rodičovství, základy
sexuální výchovy
Jak se chovají mí
vrstevníci ve městě
komunikace, objevení
vlastní jedinečnosti,
zvládání agrese...
Rodina

Čj

Vypravování

Tv

Sportovní

modelové situace zaměřené na nácvik
způsobů chování v různých krizových
situacích
beseda s příslušníkem policie

učí se otevřené komunikaci, přiměřené
situaci, příklady způsobu a zásady
aktivního naslouchání, zvládání hněvu
a strachu, usměrňování emocí
uvědomění si své pozice v rodině,
nutnosti respektovat ostatní rodinné
příslušníky
Jak jsem se stal nástrojem šikany /
obětí/
nácvik komunikačních dovedností
všeho typu – ústní, písemné
hry, zná svůj zdravotní stav a uvědomuje si

ZČ

7.ročník

8.ročník

9.ročník

Třídnická
práce

atletika, gymnastika,
rozvoj pohybových
schopností
Seznamujeme
se
v 6. ročníku

Přírodopis
Dějepis

Čeledi rostlin
Zámořské objevy

Etická
výchova,
Ov

Vlast,
národ,
ochrana
majetku,
vandalismus

Tv

Sportovní
atletika

Tv

LVZ

Cizí jazyky

Reálie o anglicky
mluvících zemích

Tv
Ov

Herní
situace
a
pravidla sportů
Člověk a citový život

Ov
Přírodopis

Hledání sama sebe
Právní vztahy
Tělní soustava

Chemie

Dělení směsí

Přírodopis

Zásady
správné
životosprávy

Čj

Sloh - úvaha
K- centrum VnM

Cizí jazyky

Dopis

Ov

Profesní orientace

Tv

hry,

škodlivost účinků
organismus

drog

na

lidský

pětidenní adaptační pobyt v RadějověLučině žáci, třídní učitelé, zdravotníkučitel TV – poznávání se navzájem,
vytváření pozice v nové třídní skupině,
vytváření pravidel
mákovité /mák-opium/, tabák
kulturní drogy/alkohol, tabák/-jejich
původ
náznak
rozlišení
vlastenectví
a
nacionalismu,
nácvik
techniky
odmítání, beseda se zástupcem
Policie ČR
žák si uvědomuje nutnost soutěžit za
družstvo, vzhledem k jeho zátěži při
sportu se učí odmítat společensky
tolerované drogy
posilování morálně-volních vlastností,
sebehodnocení
žáci nacházejí společné a odlišné
znaky sebe a různých ras, národností,
etnik
učí se odmítat všechny drogy,
vyhodnotí své postavení v družstvu
cvičení a techniky, které žáka přivedou
k rozpoznání sebe sama i ostatních,
uvědomování si svých kladů a záporů
žáci jsou vedeni k právní odpovědnosti
žáci jsou seznámeni s vlivem drog na
trávicí soustavu, na vylučovací a
nervovou soustavu
škodlivost
účinků
alkoholu
na
organismus
žáci jsou vedeni k tomu, aby na
základě zásad správné životosprávy
hodnotili tu svou, případně ji začali
postupně měnit
Já před zrcadlem, Násilí ve společnosti
dopolední blok - prevence v oblasti
drog
motivace žáků k navazování kontaktů
s vrstevníky celého světa
beseda se zástupkyní Úřadu práce
Hodonín
respektování soupeře, spoluhráče,
opačného pohlaví, rasy, etnika, lidí s
handicapem

Ov

posilování sebekázně, soužití ve
skupině – pracovní i volnočasové
První pomoc
učí se reagovat na úraz, umí přivolat
pomoc
Občan
v právních žáci
jsou
vedeni
k
trestní
vztazích
odpovědnosti,
jsou
seznamováni
s pojmenováním jednotlivých trestných
činů týkajících se ubližování jiných
osob

Ov

Profesní orientace

Tv
ZČ

Chemie
EKV
ZČ
ZČ

žáci se učí orientovat na trhu práce,
uvědomuje si své možnosti
Drogy,
alkohol, žáci jsou seznamováni se škodlivostí
kouření
kouření, s rozdělením drog podle
účinků,
s nebezpečím
zneužívání
některých léků
Halogenové deriváty žáci
si
uvědomují
nebezpečí
organických rozpouštědel pro lidský
organismus

Volitelné předměty, které jsou na naší škole v rámci možností nabízeny, směřují
k tomu, aby žáci prohlubovali zájem v oblasti vzdělání, kterou si vybrali. Pravidelně
jsou nabízeny jednak cizí jazyky, či předmět informatika nebo křesťanská etická
výchova.
Mezi možnosti vést děti ke zdravému životnímu stylu přispívají také doplňující
vzdělávací obory jako etická výchova a etická křesťanská výchova.
Ve všech těchto činnostech jsou žáci vedeni k týmové práci, k umění naslouchat
jiným, ale i tvořit na základě svého vlastního úsudku.
Při práci s počítačem je dětem připomínáno nebezpečí virtuálních drog. Vzhledem
k tomu, že se v minulém školním roce, přestože bylo této problematice věnováno
hodně času, nedařila spolupráce s rodiči, pokusíme se uspořádat ve skupinách, kde
je tento jev nejkritičtější, přednášku odborníka z oblasti medicíny. Ta by měla
obsáhnout téma škodlivosti dlouhého trávení času u počítačů, ale i návod pro rodiče,
jak s dětmi pracovat. Vzhledem k tomu, že se nám zdá, že žáci tráví u počítače
nezdravě mnoho času, bude nutno mnohem intenzivněji pracovat na výchově tak,
aby si žáci i rodiče uvědomovali, že je tato činnost /pokud je pravidelně nepřiměřeně
dlouhá/ v rozporu se zdravým životním stylem a že může vážně ohrozit jejich zdraví.
b/ Školní klub:
V naší škole pracuje už osmým rokem školní klub U sovy. Vzhledem k tomu, že se
v něm scházejí děti z různých třídních kolektivů, budou se učit komunikovat s pro ně

dosud neznámými vrstevníky, se staršími i mladšími dětmi. I tady si budou
uvědomovat své postavení v kolektivu, své přednosti i chyby. U některých žáků bude
přirozeně stoupat sebevědomí, jiní budou nuceni dělat to, na co dosud nebyli zvyklí
- zařazovat se do práce ve skupině.
I v letošním roce bude pracovat kroužek keramiky, do kterého se začlení především
děti z 1. stupně, ale také na 2. stupni byl tento kroužek vždy oblíben. Kromě
uvedeného kroužku budou pracovat také kroužky florbalu, futsalu a další sportovní
kroužky, kde půjde především o smysluplnou náplň volného času dětí a rozvíjení
jejich smyslu pro kolektiv a zvyšování zdravého sebevědomí. Také taneční kroužek
a práce pěveckého sboru upevní mimo jiné sociální myšlení dětí.
Na škole fungují také 4 oddělení ŠD, jehož náplní je práce s dětmi 1. stupně.
c/ Besedy a programy organizované pro jednotlivé ročníky:
Školní metodik prevence, výchovná poradkyně, školní psycholog, ale také učitelé
1. i 2. stupně budou i nadále hledat možnosti spolupráce s odborníky v určitých
oborech a specializovanými pracovišti v oblastech zdravého životního stylu,
psychologie, poskytování první pomoci, prevence proti návykovým látkám, ale
i v oborech právo a kriminalita. Pozornost bude věnována také profesní orientaci. Ve
školním roce proběhnou některé pořady preventivního charakteru, zaměřené na
problematiku záškoláctví, kouření, užívání návykových látek a zdravé vztahy.
d/ Tvůrčí akce a soutěže:
Velkou pozornost věnují každoročně vyučující Tv tomu, aby žáci měli možnost
srovnávat své výkony v soutěžích různého zaměření. Žáci na 1. stupni mají možnost
připravovat se v pohybových dovednostech se zaměřením na atletiku a gymnastiku.
Vzhledem k tomu, že se dostalo do povědomí veřejnosti, že je tato činnost vedena
velice kvalitně, stoupá zájem o sportovní průpravu v každém roce.
Výtvarné práce žáků školy budou pravidelně vystavovány ve veřejných prostorách a
na školních webových stránkách.
Na škole pravidelně probíhají postupové soutěže ve zpěvu, recitaci i ve sportovních
soutěžích - týmových sportech, ale i v individuálních disciplínách.

e/ Školní žákovský parlament:
Ve škole pracuje žákovský parlament, který je složený ze zástupců všech tříd.
Parlament bude spolupracovat s učiteli 1. a 2. stupně. Parlament má možnost
tlumočit vedení školy požadavky ze tříd, bude se moci podílet na konání různých akcí
a zabývat se některými podněty ze schránky důvěry. Věříme, že jeho činností se
bude neustále zlepšovat atmosféra ve škole, zejména pak v třídních kolektivech.
Parlament jako celek bude prosazovat pozitivní postoj k práci v třídních kolektivech
a podílel se na vytváření přátelského, ale i pracovního ducha školy. Na naší škole
také funguje Konzultační centrum pro žákovské parlamenty a školy pro demokracii.
f/ Schránka důvěry:
Žáci mají možnost v případě nějaké situace, která je jim nepříjemná, nebo ve
chvílích, kdy se cítí nějak ohroženi, svěřit se svým problémem prostřednictvím
schránek důvěry, které jsou umístěny na dvou místech ve škole - na chodbě 1. patra
1. i 2. stupně. Kromě toho se mohou obrátit přímo, nebo cestou schránky důvěry na
školního poradce-speciálního pedagoga a psychologa Bc. Michaelu Zelinkovou, na
školního metodika prevence Mgr. Aleše Kalinu nebo na výchovného poradce Mgr.
Tomáše Justa, případně kariérní poradkyni Mgr. Markétu Randovou.
Tyto specialisty mohou požádat o pomoc a spolupráci také rodiče, například cestou
webových stránek školy, kde na ně je uvedeny přímé kontakty.
Školení pedagogických pracovníků:
Metodik prevence se bude pravidelně zúčastňovat školení, pořádaných metodickými
orgány, či odbornými institucemi, které se zabývají problematikou sociálně
patologických jevů. Bude pravidelně spolupracovat s výchovnou poradkyní a školním
psychologem a s odborem péče o mládež městského úřadu ve Veselí nad Moravou
a v případě nutnosti s dalšími oprávněnými institucemi. Školní metodik prevence
v červnu 2012 ukončil závěrečnou zkouškou a obhajobou práce dvouleté studium pro
školní metodiky prevence sociálně patologických jevů (250), které odpovídá vyhlášce
č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných
činností – prevence rizikových forem chování. Povinností školního metodika
prevence je mimo jiné také informovat ostatní pedagogické pracovníky o závěrech
školení, případně se postarat o vzdělávání dalších pedagogů v oblasti prevence.

Informační systém školy:
Veškeré důležité informace o škole jsou k dispozici na www.czsveseli.cz, počínaje
školním řádem, všemi kontakty, přes přehledy tříd, žáků, učitelů, informací pro
rodiče, školní vzdělávací program, aktuality a dokumenty ke stažení, vybrané práce
našich žáků, informace ze žákovského parlamentu, až po jídelníčky v jídelně a
fotogalerii z akcí prováděných ve škole, s našimi žáky. Kromě toho byla zavedena
tzv.elektronická žákovská knížka - rodiče se mohou seznamovat s výsledky svých
dětí přímo na webu školy. Za důležitou považujeme také možnost rodičů
komunikovat s jednotlivými učiteli a vedením školy přímo cestou výše uvedených
webových stránek školy.
Aktuální i dlouhodobé problémy budou

řešeny na pedagogických radách, se

školskou radou i se školním parlamentem.
Informace o dění ve škole budou i nadále zveřejňovány na školních internetových
stránkách. Během školního roku vzniknou také nové webové stránky školy, na
kterých budou rodiče podrobně informováni o dění ve škole.

GDPR
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, IČO: 71340939, adresa Školní 698, 698 01
Veselí nad Moravou (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů
údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby
a účely zpracování osobních údajů).
Zpracování osobních údajů
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou zpracovává osobní údaje na

základě

zákonné povinnosti a dalších předpisů (školský zákon, zákon o zdravotním a sociálním
pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol, školských zařízení a školní matriky, vyhláška
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
apod., nebo na základě souhlasu subjektu) zejména v následujících oblastech:







zápis k základnímu vzdělávání
personalistická agenda,
průběh a zajištění základního vzdělávání,
zajištění činnosti školní družiny a školního klubu,
zajištění školního stravování,
evidence čtenářů ve školní knihovně,










poskytování poradenských služeb ve škole a školním poradenském centru
správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
pořádání školení a dalších akcí pro veřejnost,
účast na pořádání dobročinných sbírek,
poskytování údajů pro školská poradenská zařízení, pedagogicko-psychologickou poradnu,
policii ČR, úřad práce, OSPOD…
evidence úrazů,
ochrana majetku a osob,
další mluvní agenda.
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění
smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním
osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí
zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřní
směrnici tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 Arcibiskupství olomoucké jmenovalo v souladu se svými povinnostmi podle GDPR
pověřence pro ochranu osobních údajů.
 Naším pověřencem je Lexius advokáti s.r.o
 Sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
 ev.č. ČAK: 15195
 IČO 726 95 633
 datová schránka : kz73igd
 e-mail: gdpr@jakubkriz.cz


tel.: +420 777 985 630
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem
o činnosti biskupství a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je
připraven reagovat na zprávy, přání a stížnosti zákonných zástupců žáků tak, aby bylo
dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na jejich straně.

 Práva subjektu údajů
 Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o
zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci
údajů uplatnit. Správci byli v naší škole ustanoveni metodik prevence - Mgr. Aleš
Kalina a vedoucí ekonomického úseku školy - paní Hana Bedravová.

Zákony, metodické pokyny, předpisy a informace, kterými se řídí a ze kterých
vychází MPP:

1.

Školní řád – účinný k 1. 1. 2018 ( + kontakty na subjekty činné v SPJ )

2.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí
a mládeže Č.j.: 14 514/2000 platný od 1. 1. 2001

3.

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Č.j.: 10194/2002-14

4.

Metodický pokyn MŠMT Č.j.: 14423/99-22, ve kterém je zpracována
problematika rasismu, xenofobie a intolerance

5.

Strategie prevence sociálně-patologických jevů v resortu působnosti MŠMT

6.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 25 832/2008-16

7.

Metodický pokyn
20006/2007-51

8.

Klima třídy, UTB Zlín, Univerzitní institut, Mgr. Aleš Kalina, 2006

9.

Informace MŠMT k opatřením při nálezu OPL a o testování moči na školách

10.

Úmluva o právech dítěte

11.

Metodický pokyn MŠMT k tvorbě ŠPP na základních školách

12.

Projekt MŠMT - školní program proti šikanování

13.

Příručka o efektivní školní drogové prevenci, Úřad české vlády, Praha, 2005

14.

Pravidla k bezpečnému užívání internetu Č.j.11 691-2004-24

15.

Varování rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky před aktivitami
scientologů

16.

Kouření a alkohol, MEDEA KULTUR s.r.o.

17.

REDWAY, celostátní školní časopis, Česká kardiologická společnost, Brno

18

Problém zvaný šikana – závěry semináře, který absolvoval ŠMP Mgr. Aleš
Kalina

19.

DVD – „Řekni drogám NE !“

20.

Informace MŠMT č.j.: 25884/2003-24 - Věstník č.11-2003-Spolupráce s PČR
při řešení šikany

21.

MP MŠMT č.j.: 24246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení

22.

ISBN 978-80-254-7791-5, Olomouc, 2010, Kyberšikana - studie - kybernetická
šikana

23.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. : 28 275 / 2000 – 22

24.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve
školách a školských zařízeních Č.j..: 29 159 /2001 -26

MŠMT

k prevenci

sociálně-patologických

jevů

Č.j.:

25.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009

26.

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011

27.

Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015

28.

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení
šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j.: MSMT- 22294/2013-1

29.

Vnitřní směrnice k primární prevenci rizikového chování u žáků školy

30.

Strategie prevence kriminality na léta 2016 až 2020

31.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci
a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)

32.

Směrnice sm-67 – o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním

33.

Metodické doporučení MŠMT_příloha č. 22 dokumentu MŠMT-Metodické
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže- č. j.
212912010-28

Minimální program prevence rizikového chování je platný pro školní rok 2020/ 2021
Garantem programu je vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce,
školní psycholog, profesní poradce a na realizaci se podílí všichni pedagogičtí
i nepedagogičtí zaměstnanci školy.

Vypracoval školní metodik prevence
Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou
Mgr. Aleš Kalina

Schválil ředitel
Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou
Ing. Ludvík Kostelanský

