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1. Charakteristika školy 
 
Základní škola T.G.M. Litomyšl je úplná základní škola, poskytuje vzdělání a 
výchovu žákům od 1. do 9. třídy. Vzdělává dle Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání Základní školy T. G. Masaryka, Litomyšl: ZS TGM 
63/2017 (1. – 8. ročník) a ZS TGM 25/2016 (9. ročník). Povinnou školní 
docházku plní cca 300 žáků z Litomyšle a okolí. Ve škole je zřízena Školní 
družina pro žáky 1. – 3. třídy. Starší žáci mají možnost docházet do Školního 
klubu s širokou nabídkou zájmových činností. Škola je plně bezbariérová. 
 

1.1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, 
okr. Svitavy 

Adresa školy T. G. Masaryka 1145, Litomyšl, 570 01 
IČ 47487275 

IZO 600 100 791 
Datová schránka amjue85 

Telefon 461 612 356 
E-mail 3zs@lit.cz 

Adresa internetové 
stránky 

www.3zslitomysl.cz 

Facebooková stránka www.facebook.com/3zslitomysl 

Název zřizovatele Město Litomyšl 
Vedoucí pracovníci Mgr. Pavel Jirsa, ředitel školy 

Mgr. Kamila Voříšková, zástupkyně ředitele 
Mgr. Jana Tláskalová, zástupkyně ředitele 

 

1.2. Členové školního poradenského pracoviště 
 
Vedoucí školního poradenského pracoviště:  
Mgr. Kamila Voříšková – výchovný poradce  
Telefon: 461 613 090 
E-mail: voriskova@3zs.lit.cz 
 
Členové školního poradenského pracoviště:   
Mgr. Zuzana Veselíková – metodik prevence 
Telefon: 461 613 090 
E-mail: veselikova@3zs.lit.cz 

mailto:3zs@lit.cz


2. Východiska pro vypracování Školního programu prevence sociálně 
patologických jevů (dále jen ŠPP) 

 
Pro vypracování ŠPP byly využity následující materiály: 

- Školský zákon §29 

- Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních 

- Školní vzdělávací program Základní školy Litomyšl, T.G. Masaryka 1145 

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

3. Školní metodik prevence jako součást týmu 
 
Školní metodik prevence pracuje jako součást poradenského týmu. Koordinuje 
aktivity při řešení jemu příslušejících problémů ve spolupráci s třídními učiteli, 
ostatními vyučujícími a širším vedením školy. Vytváří ŠPP. Spolupracuje 
s dalšími školskými zařízeními a dalšími subjekty při řešení problémů či při 
realizaci preventivních aktivit na škole. 
 

4. Cíle 
 
Cílem ŠPP je vytvářet dobré sociální klima nejen ve třídách, ale v celé škole a 
snížit míru rizikového chování. 
 

4.1. Dlouhodobé cíle 

• Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů a jejich diagnostiky 

• Vytvářet pozitivní atmosféru vzájemného respektu, úcty a bezpečí 

• Podporovat a upevňovat sociální dovednosti žáků 

• Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, zdravému postoji k životu a 
zdraví 

4.2. Krátkodobé cíle 

• Pokračovat v systému preventivních programů v rámci prvního stupně a 
druhého stupně, jak tomu bylo nastaveno v letech minulých 

• Rozšířit preventivní programy o programy nabízené jinými organizacemi, 
aby došlo k obohacení nabídky 



• Více zapojit pedagogy do systému prevence – zavedením pravidelných 
třídnických hodin 

• V rámci přednášek a vyučovacích hodin žáky seznámit s problematikou a 
vysvětlit jak předcházet následujícím rizikovým jevům: 

▪ Užívání návykových látek 
▪ Poruchy příjmu potravy 
▪ Šikana, násilí, kyberšikana 
▪ Vandalismus, kriminalita 
▪ Rasismus, xenofobie 
▪ Záškoláctví 
▪ Onemocnění HIV/Aids 

• Rozšířit žákům možnosti aktivit o přestávkách 

• Přístupem školy vytvářet a podporovat dobrý vztah s rodiči a společně 
řešit vzniklé problémy 

• Ve spolupráci se školní družinou a školním klubem podpořit u dětí 
smysluplné trávení volného času 

▪ Nabízené kroužky školního klubu: Keramický, Digitální fotografie, 
Řezbářský, Vaření, Stolní a deskové hry, Turistický, Robotika, 
Rybářský 

▪ V rámci školní družiny: vystoupení pro rodiče, besedy, spolupráce 
žáků prvního ročníku s žáky devátého ročníku, karneval 
 

5. Cílové skupiny 
 

• Žáci a žákyně  
▪ Učit se řešit problémy, umění komunikovat, případně vědět, kde 

vyhledat pomoc 
▪ Zlepšit svůj životní styl směrem k zdravému životnímu stylu 

• Rodiče a zákonní zástupci 
▪ Prostřednictvím školní rady a setkáváním se během rodičovských 

schůzek je cílem zlepšit komunikaci s rodinou 

• Pedagogický sbor 
▪ DVPP v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
▪ DVPP v oblasti práce s třídním kolektivem 
▪ Rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: záškoláctví, 

domácího násilí, týrání, poruch příjmu potravy, ohrožení výchovy 
dítěte 
 



6. Realizace ŠPP 
 

6.1. Žáci a žákyně 
 
V rámci třídnických hodin řešit problémy v kolektivu, upevňovat vztahy 
v kolektivu a ujasňovat pravidla.  
Důležitou roli hrají individuální rozhovory s žáky, skupinová práce během výuky, 
sociální hry. 
V rámci specifické i nespecifické prevence se na naší škole uskutečňuje mnoho 
akcí.  
 

• Adaptační kurzy 

• Filmová a kulturní představení, návštěvy výstav 

• Den s OVOV, účast na sportovních soutěžích, lyžařský a sportovní kurz, 
kurz plavání 

• Účast na Olympiádách humanitních i přírodovědných předmětů 

• Zahraniční zájezdy 

• Sběr papíru, Úklid v rámci Dne Země, Exkurze v LIKO Svitavy 

• Akce pro předškoláky 

• Preventivní program PPP pro 1. a 2. stupeň 

• Exkurze v rámci předmětu Svět práce 

• Vánoční besídky pro rodiče 

• Předávání štafety prvňáčkům 

• Školní výlety 

• Žákovský parlament 
 

6.2. Pedagogický sbor 
V rámci DVPP budeme vytvářet podmínky pro možnost vzdělávání pedagogů 
v oblasti sociálně patologických jevů a vedení třídního kolektivu.  

6.3. Rodiče a zákonní zástupci 
   Spolupráce s rodiči se realizuje prostřednictvím rodičovských schůzek – třikrát 
ročně. Každý vyučující nabízí rodičům možnost osobní konzultace na předem 
domluvené schůzce nejen za účelem řešení výchovně vzdělávacích problémů 
vždy, když je o to požádán. 
  
 



7. ŠPP a ŠVP (školní vzdělávací program) - prolínání 
 
Prevence sociálně patologických jevů je součástí RVP (rámcového vzdělávacího 
programu), potažmo ŠVP, a je zahrnuta do schválených standardů základního 
vzdělávání. Je třeba, aby aspekty preventivního působení byly mezipředmětově 
koordinovány. 
Preventivní témata se nejčastěji objevují v následujících předmětech: 

• Výchova ke zdraví 

• Výchova k občanství 

• Přírodopis 

• Prvouka 

• Přírodověda 

• Vlastivěda 

• Český jazyk a literatura 

• Tělesná výchova 
 

8. Plán aktivit na školní rok 2019/2020 
 
Adaptační kurz – 6.ročník – září 
Adaptační program – 1. ročník  
Filmová a kulturní představení, návštěvy výstav, besedy – průběžně během 
školního roku 
Den s OV  
Sportovní soutěže – florbal, atletika, OV, vybíjená 
Lyžařský kurz  
Účast na Olympiádách humanitních i přírodovědných předmětů 
Sběr papíru – říjen, duben 
Projektový den - listopad 
Ekologické aktivity v rámci projektu Recyklohraní 
Exkurze v LIKO Svitavy  
Spolupráce žáků devátého ročníku s žáky prvního ročníku 
Akce pro předškoláky 
Karneval  
Preventivní programy PPP pro 1. a 2. stupeň 
Exkurze v rámci předmětu Svět práce 
Vánoční besídka pro rodiče – Zpívání na schodech  
Plavecký kurz – celoročně dle nabídky 
Předávání štafety prvňáčkům  
Školní výlety 



Tvorba nástěnek k aktuálním problémům zdravého životního stylu a sociálně 
patologických jevů 
Rodičovské schůzky – září s třídními učiteli, listopad a duben – individuální 
schůzky s vyučujícími 
Individuální školení pro pedagogy – DVPP 
Dětský den  
 

9. Evaluace 
 
K vyhodnocování podmínek ve škole a naplnění cílů ŠPP využíváme následující 
zdroje: rozhovory s třídními učiteli a ostatními pedagogy, žáky, záznamy 
metodika prevence a výchovné poradkyně. Vše je statisticky zpracováno a 
vyhodnoceno v rámci výkazu preventivních aktivit. Následně jsou s výsledky 
seznámeni pedagogové na pedagogické radě. 
 
 

10.   Kontaktní adresy 
 

• Linka bezpečí – 116 111 

• Policie ČR Litomyšl – tel.č. 158, v oblasti prevence p. Zeman,              tel.: 
601313886  

• Pedagogicko-psychologická poradna  Královéhradecká 513, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, tel.: 465 521 296, 776 611 695, e-mail: Info@pppuo.cz 

• SVP Alfa Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy, tel.: 731 712 458 

• Městský úřad Litomyšl – OSPOD, vedoucí – Sylva Přikrylová, tel.: 
461 653 432, e-mail: sylva.prikrylova@litomysl.cz 

• Linka důvěry Pardubického kraje Ústí nad Orlicí - 465 524 252 

• Školní psycholog - Mgr. Karolína Šindelářová, tel.: 731 588 341 
 

11. Závěr 
 
   Viz. Závěrečná zpráva Školského poradenského pracoviště. 
  

mailto:sylva.prikrylova@litomysl.cz


12. Přílohy 
 
I. Strategie předcházení školní neúspěšnosti 
II. Školní program proti šikanování 
III. Krizový plán 
 

 

I. STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ 
NEÚSPĚŠNOTI 

 
ZŠ LITOMYŠL, T. G. Masaryka, okr. Svitavy  

k zajištění péče o žáky neprospívající  
 

Úvod 
     Tato strategie zabezpečuje jednotný postup pro vytvoření podmínek ke 
zlepšení prospěchu žáků neprospívajících a pro vytvoření optimálních 
vzdělávacích podmínek pro žáky mimořádně nadané. Vychází ze zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných a je v souladu se „Školním řádem ZŠ Litomyšl, T. G. 
Masaryka, okr. Svitavy“. 
 
 
Postup školy při vytváření podmínek ke zlepšení prospěchu žáků 
 
1) Vyučující povinného předmětu, který zjistí nápadné zhoršení prospěchu u 

žáka, informuje o této skutečnosti třídního učitele žáka, společně se snaží 
zjistit příčinu zhoršení prospěchu a domluví se, zda vyvolají jednání se 
zákonným zástupcem žáka o neprospěchu žáka. Toto jednání vyvolají vždy, 
je-li žák na konci 1. nebo 3. čtvrtletí hodnocen klasifikačním stupněm 4-5, 5. 

2) Vyučující hlavních předmětů doporučí žákovi pravidelné doučování v daném 
předmětu 

3) Vyučující učitel daného předmětu a třídní učitel žáka zvolí společný postup 
pro řešení daného případu, stanoví termín pro projednání se zákonným 
zástupcem žáka a třídní učitel pozve prokazatelným způsobem zákonného 
zástupce žáka na jednání (např. zápisem do žákovské knížky žáka). 



4) Jednání o neprospěchu žáka se vždy zúčastní vyučující daného předmětu (při 
neprospěchu z více předmětů je možno více vyučujících), třídní učitel žáka a 
zákonný zástupce žáka spolu se žákem samotným. V případě potřeby pozve 
třídní učitel k jednání některého z pracovníků školního poradenského 
pracoviště.  

5) O průběhu a závěrech jednání včetně doporučujících postupů vedoucích ke 
zlepšení prospěchu žáka provede třídní učitel zápis, který zúčastněné osoby 
podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu či převzetí zápisu 
zákonným zástupcem žáka se do zápisu z jednání zaznamená. 

6) Zákonný zástupce žáka bude na jednání informován, že pokud nedojde ke 
zlepšení prospěchu žáka v daném vyučovacím předmětu, bude žák 
hodnocen v příslušném pololetí nedostatečnou. Tato informace bude vždy 
obsažena v zápisu z jednání.  

7) Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. Třídní učitel založí kopii zápisu do 
katalogového listu žáka. Originál zápisu předá výchovnému poradci školy 
k evidenci. 

 
 
 
 
V Litomyšli, 26. srpna 2019 
 
 ……………………………… 
                    ředitel školy  
 



II. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 
 

ZŠ LITOMYŠL, T. G. Masaryka, okr. Svitavy 

 
1. Cíl programu 

• Vytvořit ve škole bezpečné prostředí 

• Vytvořit dobré sociální klima 

• Podporovat pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli 

  
2. Preventivní opatření 

• Školní řád  

• Dohledy vyučujících 

• Práce třídních učitelů s kolektivem (třídnické hodiny) 

• Práce třídních učitelů s jednotlivými žáky (individuální rozhovory) 

• Spolupráce s odborníky 

• Aktivní činnost školního metodika prevence na škole 

• Aktivní přístup vyučujících při řešení šikany 

• Informovat žáky i rodiče na koho se obrátit v případě potřeby- třídní 

učitel, školní metodik prevence, výchovná poradkyně, vedení školy 

• Vést žáky k sebedůvěře a budovat u nich zdravé sebevědomí 

• Rozvíjet vzájemný respekt mezi dětmi 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti šikany 

 
 

3. Postupy při řešení šikany 

 
A. Pedagogický pracovník 

 
1. Oznámí třídnímu učiteli podezření na šikanu. 

2. Třídní učitel informuje o události školního metodika prevence nebo 

výchovnou poradkyni 

3. Třídní učitel okamžitě zahájí vyšetřování šikany ve spolupráci se 

školním  metodikem prevence, popř. osobami pověřenými vedením školy. 



4. Po vyšetření události, ve spolupráci se školním metodikem prevence, 

informuje zákonné zástupce o výsledcích 

 

B. Vedení školy 

 

1. Při obdržení informace o šikaně rozhodne, zda situaci zvládne škola sama 

nebo zda je třeba pomoc specializovaných institucí. 

2. Pověří ty, kteří se budou na vyšetřování podílet (v případě nutnosti svolá 

celý poradenský tým školy). 

3. Zajistí informování rodičů, případně pozve k jednání pracovníka 

specializovaných institucí. 

4. V závažných případech šikany informuje Policii ČR. 

5. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 

zdraví a bezpečí žáka. 

6. V případě negativních dopadů na oběť zprostředkuje péči odborníků – PPP, 

psycholog. 

 
  4. Vyšetřování šikany 

 
   A. Standardní šikana 
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili. 
2. Konzultace poradenského týmu, nebo jeho části, stran strategie vyšetřování, 
kompetencí a vymezení koordinátora případu. 
3. Rozhovor s obětí. 
4. Rozhovor se svědky. 
5. Zajištění ochrany obětem. 
6. Rozhovor s agresory. 
7. Konzultace zainteresovaných osob  - poradenského týmu (ev. jeho části), 

třídního učitele, vždy zástupce vedení školy – rozhodnout, kdo bude jednat 
s rodiči agresorů a obětí, vyhodnocení získaných informací, stanovení dalšího 
postupu. 

8. Pozvat do školy rodiče oběti i agresorů (ne zároveň). 
9. Provést zápis o jednání. 
10. Konzultace zainteresovaných osob  - poradenského týmu (ev. jeho části), 
třídního učitele, vždy zástupce vedení školy – vyhodnocení situace, stanovení 
dalšího postupu (trest, odborná pomoc, ad.). 



11. Školní metodik prevence zdokumentuje celý případ. 
12. S aktéry šikany bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 
 
 
 B. Pokročilá šikana 
1. Záchrana oběti. 
2. Zabránit agresorům v domluvě jak vypovídat. 
3. Nahlášení Policii ČR, případně informovat OSPOD, PPP. 
4. Vlastní šetření, návrhy řešení (řeší příslušná mimoškolní instituce ve 
spolupráci s poradenským týmem školy). 
6. Školní metodik prevence zdokumentuje celý případ. 

  



III. KRIZOVÝ PLÁN 
 

ZŠ LITOMYŠL, T. G. Masaryka, okr. Svitavy 

 
1. Koho kontaktovat: 

• vedení školy: Mgr. Pavel Jirsa: 461 612 330 

• výchovná poradkyně – Mgr. Kamila Voříšková: 461 613 090 

• metodik prevence: Mgr. Zuzana Veselíková: 461 613 090 

• OSPOD Litomyšl: vedoucí – Sylva Přikrylová 461 653 432 

• Policie ČR 158 

• PPP Ústí nad Orlicí: 465 521 296, 776 611 695 

• Záchranná služba: 155 

• Linka bezpečí: 116 111 
 
2. Situace, které mohou nastat: 
2.1 Bezprostřední ohrožení života 

• Poskytnout první pomoc 

• Zavolat záchrannou službu: 155 

• Informovat vedení školy 

• Informovat zákonné zástupce 
 
2.2 Alkohol 

• Nález nebo požití je oznámeno vedení školy 

• Nález je uložen u vedení školy  

• Sepíše se záznam o nálezu 

• Je vyrozuměn zákonný zástupce 

• Dle závažnosti bude ev.  vyrozuměn OSPOD 

• Jsou vyvozeny sankce dle školního řádu  

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku 
požití alkoholu, je okamžitě volána záchranná služba 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 

 
2.3 Omamné a psychotropní látky  

• Nález je oznámen vedení školy a uložen 

• Je informována Policie ČR 

• Je informován zákonný zástupce 

• Je informován OSPOD 



• Jsou uložena kázeňská opatření dle školního řádu 

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku 
požití omamné či psychotropní látky, je okamžitě volána záchranná 
služba 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 

 
2.4 Tabákové výrobky 

• Nález je oznámen vedení školy a uložen 

• Je informován zákonný zástupce 

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku 
požití tabákových výrobků, je okamžitě volána záchranná služba 

• Se žákem (žákyní), ev. s jeho (její) rodinou, bude nadále pracovat školní 
metodik prevence, popř. nabídne další odbornou pomoc 

• V případě opakování bude  ev. informován OSPOD 
 

2.5 Krádeže 

• Za zcizené věci odpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě 
k tomu určeném  

• Vyučující po poradě s vedením školy rozhodne o dalším postupu 

• V případě škody většího rozsahu škola informuje Policii ČR 

• Při prokázání krádeže ukládá škola kázeňské opatření dle školního řádu  

• Jsou informování zákonní zástupci 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 

 
2.6 Vandalismus 

• Náhrada úmyslně způsobené škody je vymáhána na zákonných 
zástupcích, je jim dána možnost škodu na vlastní náklady odstranit nebo 
jinak nahradit, případně vzniklou škodu uhradit  

• Při prokázání úmyslně způsobené škody uloží škola kázeňské opatření 
dle školního řádu  

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 

 
2.7 Záškoláctví 

• jakékoli neomluvené i zvýšené omluvené absenci žáka informuje třídní 
učitel vedení školy a metodika prevence 



• Třídní učitel řeší absenci se zákonným zástupcem, v některých případech 
(po projednání v poradenském týmu) je oprávněn žádat jako přílohu 
omluvenky potvrzení od lékaře 

• Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 
zákonným zástupcem žáka třídní učitel společně se školním metodikem 
prevence (popř. členem vedení školy) formou pohovoru, na který je 
zákonný zástupce prokazatelně pozván. Projedná důvod nepřítomnosti 
žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost 
stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky 
v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru 
do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. 
Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné 
odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se 
do zápisu zaznamená.  

• Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní 
výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti 
žáka účastní: zástupce vedení školy, zákonný zástupce, třídní učitel, 
výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní 
metodik prevence, popř. další odborníci, zástupce rady školy. Pozvání 
zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí 
doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné 
komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.  Případná 
neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu 
zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

• V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel 
školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou 
dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

• V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již 
byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu 
postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, škola postoupí 
v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Kopie 
hlášení o podezření ze zanedbání školní docházky bude zaslána OSPOD. 

• Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, 
může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího 
odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-
psychologického poradenství, popř. orgány sociálně právní ochrany dětí.  

• Škola přijme opatření uvedená ve školním řádu, případně uloží kázeňská 
opatření. 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. 
nabídne další odbornou pomoc 



 
2.8 Šikana 

• Podrobnější postup viz Školní program proti šikanování – příloha ŠPP 
 
 
2.9 Ostatní situace 
V dalších možných rizikových projevech v chování žáků se budeme řídit dle 
Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 
mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a jeho přílohách.  
 
 


