
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

2017-2018 

 

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 

 

Předkladatel: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov, 36301 

Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov 
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1. Základní charakteristika školy  

Gymnázium Ostrov je státní škola. Zřizovatelem je Karlovarský kraj. 

Právní forma: příspěvková organizace. 

Gymnázium v Ostrově je koncipováno jako všeobecně vzdělávací škola. Připravují 

se zde studenti pro všechny typy vysokých škol. 

Profilaci studentů umoţňuje nabídka volitelných nepovinných předmětů ve vyšších 

ročnících. 

Ostrovské gymnázium je škola spádová pro studenty z Ostrova, Karlových Varů 

(12 km) a studentů z horských oblastí Krušných hor (Jáchymov, Pernink, Abertamy, 

Nejdek,…). 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 576 studentů. 

Ve škole pracuje 51 pedagogických pracovníků 

Areál školy tvoří dva pavilony spojené koridorem, tělocvična, atletické hřiště 

a tenisové kurty. 
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Tým prevence rizikového chování žáků na škole: 

ve funkci ředitele školy pracuje Mgr. Jaroslav Šafránek 

ve funkci školního metodika prevence Mgr. Ivan Machek 

ve funkci výchovného poradce Mgr. Ivan Váňa 

ve funkci garanta kulturních aktivit Mgr. Libor Velička 

ve funkci školníka Jan Kubaš 

v širším kruhu všichni třídní učitelé 

s týmem spolupracují všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci 

2. Stav školy z hlediska rizikového chování žáků 

 kouření 

 záškoláctví 

 ojedinělé formy agrese 

 tolerance k lehkým drogám ze strany studentů  

 alkohol 

3. Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Vytvoření podmínek pro rozvoj ţáka podle jeho individuality, vychovávat ho 

k samostatnosti v rozhodování, projevech, zájmech, zodpovědnosti a pozitivně 

působit na jeho osobnost. 

4. Cíle projektu 

a) dlouhodobé: 

 žáci, studenti (sniţování absence, zlepšení komunikace, zvyšování tolerance, 

udrţení zdravého sociálního klimatu ve škole, výchova ţáků ke zdravému 

ţivotnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k harmonickému 

rozvoji osobnosti, sníţení poptávky po lehkých drogách) 

 rodiče (zvýšení spolupráce a větší informovanost) 

 pedagogové (vytvořit týmovou komunikaci, podpora vzdělávání, bezpečné 

prostředí) 

b) střednědobé: 

 zajistit školního psychologa 

 oslovit pedagogicko-psychologickou poradnu 

 zapojit, aktivovat rodiče 

 spolupráce s policií ČR i městskou policií 

 školní parlament 

 systémové třídnické hodiny (osvěta a poradenství) 
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c) specifické krátkodobé: 

 vedení ţáků ke vzájemné úctě a k osvojování norem mezilidských vztahů 

zaloţených na demokratických principech, respektujících identitu 

a individualitu ţáka 

 vedení ţáků k humánnímu a tolerantnímu jednání, jednání v souladu 

s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 

 zvýšení osvětové činnosti třídních učitelů i ostatních pedagogů ve třídách 

 zavedení jednotného postupu pedagogů při řešení rizikového chování ţáků 

v souladu se Školním řádem a Krizovým plánem Gymnázia Ostrov 

 zkvalitnění práce třídních učitelů na pravidelných třídnických hodinách 

ve spolupráci se školním metodikem prevence 

5. Vymezení cílové populace 

 žáci, studenti - Ostrov, Karlovy Vary, obce Krušných hor (velmi pestrá sociální 

skladba, cizinci) 

 pedagogové - odborná i pedagogická způsobilost vysoká 

 rodiče 

6. Metody a formy jakými budou dílčí aktivity řešeny 

 přednášky (K-centrum KV) 

 besedy (návykové látky, sexuální výchova, dopravní výchova, kyberšikana, 

šikana, výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - poruchy příjmu potravy, domácí 

násilí a linky bezpečí…) 

 semináře (ve spolupráci se Střední zdravotní školou KV,…) 

 komponované pořady (divadelní představení Memento) 

 exkurze (Okresní soud KV, Muzeum Policie ČR, K-centrum KV,…) 

 dokumentární filmy (Katka, Mallory,…) 

 programy v rámci vyučovacích předmětů (OV, ZSV, Bi, VV,…) 

 informační systém - nástěnka v 1. patře P1 (pravidelně aktualizovat!) 

 charitativní akce (Bílá pastelka, Srdíčkový den, Světluška, Adopce na dálku,…) 

7. Měření efektivity programu 

Sociometrická šetření v třídních kolektivech v rámci prevence 

Dotazníková šetření třídních kolektivů k zjištění rizikového chování ţáků 

Diskuse při suplovaných hodinách 

 aby studenti uměli popsat rizikový jev 

 aby studenti uměli rozpoznat rizikovou situaci 

 student by měl být obeznámen s našimi reakcemi 
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 student by měl vědět na koho se se svým problémem obrátit (viz příloha - Krizový 

plán) 

8. Rámcový časový harmonogram 

a) po celý školní rok dlouhodobá specifická i nespecifická primární prevence 

na niţším gymnáziu: 

 v hodinách Občanské výchovy (viz ŠVP zpracované Mgr. Naďou 

Čechmanovou) 

b) dlouhodobé preventivní aktivity na vyšším gymnáziu: 

 specifická a nespecifická primární prevence rizikového chování ţáků v rámci 

výchovně vzdělávacího procesu (viz ŠVP vyššího gymnázia) 

 aktivity (výklad, besedy, diskuse, seminární práce, eseje, maturitní písemné 

práce, dotazníková šetření, referáty, prezentace, vyuţití internetu, soutěţe) 

zaměřené na oblast zdraví a zdravého ţivotního stylu. 

 v předmětech a tématech vyučovacích hodin: 

Základy společenských věd: politologie - parlamentní zákonodárství, zákony 

týkající se drţení, uţívání a dealerství drog, nelegální převoz drog, obecná 

psychologie - fantazie, vjemy (činitelé, kteří je ovlivňují - návykové látky), 

charakter - změna vlastností působením drog, závislosti na počítačových 

hrách, automatech atd., regulace lidské činnosti (komunikativní dovednosti), 

člověk a společnost, šikanování a agresivita, aktivní sociální učení - asertivita, 

sebeovládání, právní normy - trestní právo, rodinné, pracovní právo, vnitřní 

řád školy, úloha reklamy - alkohol, tabákové výrobky, testy, dotazníky, 

ankety 

Chemie: BOZP - práce s jedy, organickými rozpouštědly, analýza tabákového 

kouře, účinky alkoholů, alkaloidy - zneuţívání návykových látek, léky 

Biologie: biologie člověka - vliv návykových látek na vývoj jedince, potravní 

řetězce - vliv racionální výţivy na zdraví (stravovací návyky, sestavování 

jídelníčku, poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie, zdravý 

ţivotní styl - nepodléhat toxikomanii, botanika - mák, surovina pro 

farmaceutický průmysl, zneuţití přadné rostliny konopí seté, durman, houby 

atd. 

Tělesná výchova: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - zvyšování odolnosti 

proti zátěţím, posilování, anabolika, relaxace, regenerace po zátěţi 
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Zeměpis: vegetační pásma světa - hlavní oblasti produkce drogových látek 

Dějepis: 1840-42 tzv. opiové války, Čína, Francie, Velká Británie 

Cizí jazyky: slovní zásoba, tisk, internet 

Český jazyk a literatura: beatnici, surrealismus, česká literatura 70 let, Radek 

John, Memento 

c) pro první ročníky a kvinty vyššího gymnázia na druhé pololetí školního roku 

plánována beseda se zástupcem velitele MP Ostrov. (viz témata) 

 Seznámení s oprávněními stráţníků MP 

 Drogy a zákon 

 Šikana na školách 

 Hrací automaty a vyhláška města 

 Přestupkové právo 

d) jaro 2018 přednáška pro vyšší gymnázium K-centrum v Karlových Varech 

termín bude vţdy upřesněn 

kontakt na tel. 353222742 

e) spolupráce s organizací Církev bez hranic (pastor V. Roboš)  

primární prevence zaměřená na studenty kvart, kvint a prvních ročníků vyššího 

gymnázia 

Roman Povala (lektor), kontakt: kompas1@volny.cz 

jde o bloky dvou vyučovacích hodin za pololetí: 

f) spolupráce se Sluţbou kriminální policie a vyšetřování - problematika toxi 

Ivan Zajíc 

určeno pro kantory 

OŘ PČR K. VARY, tel. 777261002 

g) spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní ochrany Městského úřadu Ostrov 

24 hodinová pohotovost na telefonním čísle 777 766 097 

Eva Homolková, DiS., kurátor pro mládeţ, tel. 354 224 851, 

e-mail: ehomolkova@ostrov.cz 

h) aktualizace informačního systému v 1. patře PA 

i) volnočasové aktivity 

sportovní hry zajišťuje Mgr. Jaroslav Chromec a Mgr. Ivan Šupík 

http://www.ostrov.cz/eva-homolkova/o-1048
mailto:ehomolkova@ostrov.cz
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9. Schránka důvěry 

ţáci mají moţnost vyuţít schránku důvěry pro svá soukromá sdělení a sdělení 

související s rizikovým chováním (poţívání omamných a psychotropních látek, 

šikana, násilí, gamblerství, xenofobie, rasismus, vnášení zbraní a nebezpečných látek 

do školy, ničení školního majetku, oznámení trestné činnosti) 

10. Evaluace 

 monitoring rizikového chování (dotazníkové šetření) 

 kontakt se studenty, případně rodiči studentů 

 informační systém (nástěnka - pravidelná aktualizace) 

 preventivní akce (zařadit program Boys and Girls plus pro kvinty a 1. ročník)  

 osvěta 

 spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice rizikového 

chování 

 vzdělávání kantorů 

 celoškolní akce (Gymnaziáles, výměnné pobyty v zahraničí zaměřené na prevenci 

rizikového chování, besedy, kino, divadlo,…) 

zapojit více rodiče 
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Právní normy týkající se prevence rizikového chování žáků 

1.1. Zákony 

49/2009 Sb. Školský zákon 

472/2011 Sb. novela Školského zákona 

383/2005 Sb. změna 109/2002 - o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních 

Zákon o pedagogických pracovnících platný k 1. červenci 2010 

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

1.2. Vyhlášky 

227/2007 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných 

454/2006 Sb. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní 

docházky 

72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

1.3. Metodické pokyny 

14 423/1999 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 

a intolerance  

28 275/2000 Metodický pokyn k prevenci a šikanování mezi ţáky 

10 194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci 

a postihu záškoláctví 

25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí 

a mládeţe kriminality na dětech a mládeţi páchané 

20 006/2007 Metodický pokyn k primární prevenci sociální patologických jevů u dětí, 

ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

10 300/2010 Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd 

podle katalogu prací 
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Seznam odborné a metodické literatury 

Budinský, V.: Jak přestat kouřit 

Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách 

Kolář, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách 

Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí (o výchově dětí) 

Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť (rodina v nejrůznějších situacích, 

další odborná literatura) 

Míček Libor: Sebevýchova a duševní zdraví (sebepoznání, autoregulace, relaxační 

metody) 

Nešpor, Karel: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (závislosti, 

terapie, zkušenosti, prevence, návykové látky) 

Nešpor, Karel: Jak přestat brát drogy (svépomocná příručka) 

Nešpor, Karel: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami 

Nešpor, Karel: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká 

intervence 

Nešpor, Karel: Zásady efektivní primární prevence 

Nešpor, Karel, Csémy Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti (prevence, příznaky drog, 

závislosti, co dělat při návyku) 

Presl, Jiří: Drogová závislost (obecně o drogách, příčiny drogové závislosti, její 

příznaky, kontaktní adresy) 

Ringová, Gabriele: Sexualita - 100 otázek a odpovědí (o sexu pro mladistvé) 

Ringová Gabriele, Lammleová, Brigitte: Pocity, city, láska - 100 otázek a odpovědí (první 

vztahy)  

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi 

Vaňkátová, E.: Kompetence školy v řešení kyberšikany 

Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele 

Metodika pro rodiče: Jak poznám, ţe moje dítě bere alkohol nebo drogy“, “Doporučení 

rodičům, jejichţ dítě má problémy s návykovými látkami“. 

Metodika K. Nešpora „Proč a jak odmítat alkohol a drogy“ 

Časopis PREVENCE 
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Webové stránky s tematikou rizikového chování žáků 

http://www.adiktologie.cz 

http://www.sananim.cz 

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pomoc-v-krizi/linky-pomoci/pro-drogove-

zavisle/karlovarsky-kraj/k-centrum-karlovy-vary.html 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/ 

http://www.anima-os.cz 

http://www.drogovaporadna.cz 

http://www.drogy-info.cz 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz 

http://www.prevcentrum.cz 

http://www.drogovyserver.cz 

http://www.odrogach.cz 

www.reknidrogamne.cz8 
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Seznam kontaktních adres 

Seznam kontaktních adres organizací zabývajících se problematikou primární 

prevence rizikového chování, organizací poskytujících odbornou pomoc na 

Karlovarsku: 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory 

odbor sociálních věcí: 

vedoucí - Ing. Stanislava Správková, tel. 353 502 240 

protidrogový koordinátor a manaţer prevence kriminality - Bc. Šárka Benešová, 

tel. 353 502 575 

odbor školství, mládeţe a tělovýchovy: 

vedoucí - Ing. Trantinová Jana, tel. 353 502 443 

krajská školská koordinátorka prevence - Ing. Eva Cíchová, tel. 353 502 446 

Městský úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary 

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 

vedoucí - Dis. Romana Svobodová, tel. 353 118 554 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeţe 

vedoucí - Ing. František Pavlásek, tel. 353 118 580 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež - Krizové centrum 

Myslbekova 4, Karlovy Vary 

vedoucí - PhDr. Kristýna Červenkovová, tel. 353 222 848 

Pedagogicko-psychologická poradna v Karlových Varech 

Lidická 38, Karlovy Vary 

Metodik prevence - Mgr. Martina Fialová, tel. 353 176 522 
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K-centrum 

Sportovní ul., K. Vary 

vedoucí – p. Vodička 

O. s. Světlo Kadaň 

360 01 Karlovy Vary 

kcentrum.kv@seznam.cz 

Dětské informační centrum 

Myslbekova 4, Karlovy Vary 

vedoucí - PaedDr. Ivana Kasíková, tel. 353 222 848 

Dětská poliklinika 

Bezručova 10, Karlovy Vary 

dětský psychiatr - MUDr. Karel Moravec, tel. 353 228 628 

 - MUDr. Bartková, tel. 353 235 211 

klinický psycholog - Mgr. Kelucová, tel. 353 235 210 

 - PhDr. Eva Hofírková, tel. 353 235 208 

Psychoterapie, psychiatrie a supervize 

Dětská poliklinika, Bezručova 10, Karlovy. Vary 

MUDr. Jiří Bartoš, tel. 353 222 879, 603 249 697 

Soukromá psychologická praxe, soudní znalec 

Nemocnice Karlovy Vary 

PhDr. Monika Kopárková, tel. 353 232 333, 608 245 698 

Soukromá psychologická praxe 

Dr. Bechera, Karlovy Vary 

PhDr. Jolana Miţikarová, tel. 605 586 168 

Psychiatrická ambulance 

Hroznětínská 350, Ostrov 

MUDr. Marta Červenková, tel. 353 822 501 
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Protialkoholní a proti toxikomanická poradna (AT) 

Myslbekova 4, Karlovy Vary 

 tel. 353 230 879 

Nemocnice Ostrov 

psychiatrické oddělení 

U Nemocnice 1161, Ostrov 

prim. MUDr. Martin Konečný, tel. 353 612 602 

Policie České republiky, služba kriminální policie a vyšetřování problematika toxi 

I. P. Pavlova 26, Karlovy Vary 

Ivan Zajíc, tel. 974366319, 777 261 002 

p. Kohout (kyberšikana) 

Policie ČR – odbor informační kriminality  

tel.: 773993886 

Městská policie Karlovy Vary, oddělení prevence a dohledu 

Školní 7, 360 17, tel. 353 549 209, 725 531 601 

manaţer prevence kriminality Mgr. Kamila Hofmanová 

te.: 607576988 

Městská policie Ostrov 

Mírové náměstí 733, Ostrov, 36301, tel. 73336301 
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Přílohy 

Školní řád Gymnázia Ostrov 

platný od 18. 2. 2015 

 

A. Obecná ustanovení 

Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání 

ţáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví a bezpečnosti ţáků 

a pracovníků školy a vytvoření harmonického studijního prostředí. 

Školní řád Gymnázia Ostrov je zpracován na základě platné legislativy České 

republiky
1
 a veškeré vztahy mezi ţáky, učiteli a dalšími zaměstnanci školy, které nejsou 

v tomto školním řádu výslovně zmíněny, se touto legislativou řídí. 

Ţáci jsou seznámeni se školním řádem svými třídními učiteli prokazatelným způsobem 

vţdy na začátku školního roku. Třídní učitelé o tomto poučení provedou zápis do třídní 

knihy v systému Bakaláři. 

Zákonní zástupci ţáků mají moţnost seznámit se se Školním řádem Gymnázia Ostrov 

na třídních schůzkách. Školní řád je také umístěn na webových stránkách Gymnázia 

Ostrov www.gymostrov.cz 

                                                 
1
 Zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., 

o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náleţitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách 

a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami); zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění 

pozdějších předpisů; zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami; Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte, Metodického 

pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení, 

Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 14 423/99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

a dalších zákonných předpisů ČR. 

 

http://www.gymostrov.cz/
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B. Školský zákon - práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí 

a nezletilých žáků 

§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Ţáci a studenti mají právo 

a) na vzdělávání a školské sluţby podle tohoto zákona 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků a studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel 

školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich 

vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci 

dětí a nezletilých ţáků. 

(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých ţáků a studentů právo 

také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům a studentům plní 

vyţivovací povinnost. 

§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Ţáci a studenti jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat 

b) dodrţovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

(2) Zletilí ţáci a studenti jsou dále povinni 

a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-1-paragraf-21
http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-1-paragraf-22
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c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka a studenta, a změny 

v těchto údajích. 

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých ţáků jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě a ţák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo ţáka 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtíţích dítěte nebo ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a ţáka, a změny v těchto 

údajích. 

C. Školní řád 

I. Práva ţáků 

1. Ţáci mají právo vyţadovat dodrţování všech ustanovení Úmluvy o právech dítěte 

všemi zaměstnanci školy. 

2. Ţáci mohou prostřednictvím zákonného zástupce písemně poţádat ředitele školy 

o přerušení studia, individuální studijní plán, uvolnění z předmětu, opakování ročníku, 

odloţení klasifikace, komisionální přezkoušení.  

3. Ţáci mohou ţádat vedení školy otevření nepovinného předmětu či zájmového útvaru, 

pokud předloţí podpisy alespoň 13 zájemců. 

4. Ţáci posledních dvou ročníků mají právo na volbu volitelných předmětů ve dvou 

kolech. V prvním kole vybírají ze základní nabídky předmětů, kterou mohou i sami 

doplňovat dle svých zájmů. Ve druhém kole volí jiţ závazně stanovený počet 

volitelných předmětů, které jsou po prvním kole na základě jejich zájmu otevřeny.  

5. Ţáci nejvyšších ročníků mají právo navštěvovat hodiny volitelných předmětů nad 

rámec svých povinností, pokud počet frekventantů daného semináře nevzroste nad 

stanovený počet, který určuje vyučující daného předmětu. 

6. Ţák můţe nejpozději do konce října písemně poţádat o přestup z volitelného 

předmětu, který začal v daném školním roce navštěvovat. Přestup povoluje zástupce 

ředitele školy s ohledem na počty ţáků v seminářích a po projednání způsobu 

klasifikace a dostudování látky s vyučujícím volitelného předmětu, kam se ţák hlásí. 

V případě povolení pozdějšího přestupu musí proběhnout dodatečná klasifikace 

formou rozdílové zkoušky. 

7. Ţáci mají moţnost podat písemnou ţádost o komisionální přezkoušení, pokud 

nesouhlasí s klasifikací. V případě nezletilých ţáků ţádají o komisionální zkoušení 

zákonní zástupci (viz klasifikační řád). 
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8. Ţáci mají právo na sluţby výchovného poradce a školního metodika prevence v rámci 

pracovní doby jmenovaných učitelů. V jednání s nimi je ţákům zaručena diskrétnost. 

9. Prostřednictvím výchovného poradce mají ţáci právo na komplexní informace 

o moţnostech pomaturitního studia. 

10. Ţáci maturitního ročníku mohou podat hromadně prostřednictvím školy za pomoci 

výchovného poradce libovolný počet přihlášek k dalšímu studiu. 

11. Zletilí ţáci a zákonní zástupci nezletilých ţáků mají právo zaloţit Školskou radu 

za podmínek daných zákonem. 

12. Zletilí ţáci a zákonní zástupci mají přístup k výroční zprávě o činnosti školy, všichni 

ţáci mají právo na základní informace o ţivotě školy. 

13. Ţáci mohou domluvit s vedením školy mimoškolní sportovní akce i jinou zájmovou 

činnost. Akci vţdy řídí pověřený pedagog. 

14. Ţáci mohou vyuţívat školní bufet, nápojový a stravovací automat, a to ve volných 

hodinách a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. 

15. Ţáci mají právo stravovat se v jídelně Scolarest v areálu školy. 

16. Ţáci mohou v době přestávek a volných hodin setrvat v šatně, v relaxačním prostoru 

obou pavilonů nebo ve volné učebně za účelem samostudia nebo oddechu. Ţáci se 

chovají tak, aby nerušili výuku v okolních učebnách.  

17. Ţáci mají právo vyuţívat tenisové kurty v areálu školy. 

18. Ţáci mají právo si stěţovat svým učitelům, třídním učitelům, vedení školy. Obsah 

stíţností nemůţe být důvodem pro jakýkoliv postih stěţovatele. Ţáci mohou za 

stejných podmínek vznášet podněty, návrhy, náměty, nabízet různá řešení. 

19. Ţáci si mohou půjčovat knihy ve školní ţákovské knihovně. Řídí se výpůjčním řádem. 

20. Ţáci mohou poţádat o přístup k počítači v době mimo vyučování. Povolení a termín 

vychází z provozního řádu učebny výpočetní techniky. 

21. Ţáci mají právo v souladu s platnými předpisy na sociální stipendium. O sociální 

stipendium je třeba poţádat ředitele školy. 

22. Ţáci, kteří plní povinnou školní docházku v rámci gymnaziálního studia, mají právo 

na bezplatné zapůjčení školních učebnic. O učebnice řádně pečují a na konci roku je 

předají mladším spoluţákům. Poškození a ztrátu učebnic hradí ţák. 

23. Ţáci mají právo ţádat při odcizení věci náhradu prostřednictvím školní pojistné 

smlouvy. 

24. V odůvodněných případech mohou ţáci prostřednictvím svých zákonných zástupců 

ţádat o krátkodobé uvolnění z vyučování třídního učitele. O uvolnění delším neţ tři 

dny rozhodne ředitel školy na základě doporučení třídního učitele. 

25. Ţáci mohou po dohodě s vedením školy vydávat školní časopisy. Za obsahy článků 

nese plnou odpovědnost jejich autor a je nutné je konzultovat s pověřeným vyučujícím, 

nebo vedením školy. 

26. Ţáci mohou poţádat ředitele školy o den volna, zejména prokáţí-li, ţe volný den jim 

můţe být udělen jako odměna za dobrou reprezentaci školy či mimoškolní aktivitu. 

27. Ţáci mají v případě ztráty vysvědčení právo na vystavení duplikátu za stanovený 

poplatek. 
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28. Ţáci mají právo na bezplatné vystavení potvrzení o studiu pro různé účely. Vyřizuje 

sekretariát školy. 

29. Zletilí ţáci, nebo zákonní zástupci nezletilých ţáků mohou odmítnout účast na akcích 

školy, které vyţadují zvýšené finanční náklady (lyţařské kurzy, turistické kurzy, školní 

výlety, poznávací zájezdy). 

30. Zletilí ţáci, nebo zákonní zástupci nezletilých ţáků mají právo se písemně odvolat 

v zákonné lhůtě proti jakémukoliv rozhodnutí ředitele školy. 

II. Povinnosti ţáků 

1. Základní povinností ţáků je docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, 

zúčastňovat se vyučování povinných, volitelných a nepovinných předmětů, do nichţ 

se přihlásili a byli do nich zařazeni. 

2. Při omlouvání absence postupují ţáci takto: 

 Předvídaná absence: zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá 

písemně o uvolnění třídního učitele (nebo zastupujícího třídního učitele). 

O uvolnění na dobu delší tří dnů rozhodne na základě doporučení třídního učitele 

ředitel školy.  

 Nepředvídaná absence: zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka 

informuje o důvodu nepředvídané absence nejpozději do začátku vyučování třetího 

dne absence (telefonicky, mailem nebo prostřednictvím systému Bakaláři). 

 Uvolnění v průběhu vyučování: ţák poţádá o uvolnění třídního učitele 

(zastupujícího třídního učitele) nebo vedení školy a uvědomí o svém odchodu 

sluţbu ve třídě. 

 Všechny zameškané hodiny musí být omluveny po ukončení absence v termínu 

do tří pracovních dnů v omluvném listě zletilými ţáky, zákonnými zástupci, nebo 

lékařem a omluvenky předloţeny třídnímu učiteli. Absenci je moţné omlouvat také 

v informačním systému Bakaláři. Průtahy v omlouvání absence jsou povaţovány 

za závaţné porušení školního řádu.  

 Konečné rozhodnutí o omluvení absence ţáka a pozdních příchodů ţáka je při 

dodrţení příslušných právních norem v kompetenci třídního učitele. 

 Neomluvené hodiny jsou postihovány zpravidla takto: 

1–2 - důtka třídního učitele 

3–7 - důtka ředitele školy 

8–14 - důtka ředitele školy aţ 2. stupeň z chování 

15 a více - důtka ředitele školy aţ 3. stupeň z chování, případně podmínečné 

vyloučení aţ vyloučení ze školy. 

3. Ţáci jsou povinni neprodleně oznámit třídnímu učiteli případné rodinné změny: 

bydliště zákonných zástupců, rozvod rodičů atd. Rovněţ o své mimoškolní činnosti 

(pracovní, zájmové) ţák ve vlastním zájmu informuje třídního učitele.  

4. Ţáci si připravují všechny potřeby na vyučovací hodinu před jejím zahájením, 

na začátku hodiny jsou ţáci vţdy na svém místě v učebně. 
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5. Není-li ţák připraven na vyučování nebo nemá-li v pořádku všechny potřebné 

pomůcky na vyučovací hodinu, omluví se vyučujícímu na začátku této hodiny. 

6. Dospělou osobu, která vstoupí do učebny nebo z ní odchází, zdraví ţáci tak, ţe tiše 

vstanou.  

7. V průběhu vyučovacích hodin je ţákům zakázáno jíst (s výjimkou zdravotních 

důvodů).  

8. Ţádost o uvolnění z tělesné výchovy či úlevy v ní potvrzuje lékař, který uvede 

i navrhovanou dobu uvolnění. Ţák předá ţádost řediteli školy a ten ji předá 

vyučujícímu TV a třídnímu učiteli k uloţení k osobním materiálům. 

9. O uvolnění z nepovinného předmětu poţádá ţák písemně ředitele školy ke konci 

pololetí. Ţádost nezletilých ţáků vţdy podepisují jejich zákonní zástupci. 

10. O přestupu na jinou školu informují ţáci prostřednictvím svého zákonného zástupce 

písemně ředitele školy. Písemně oznamují i ukončení studia. 

11. Ţáci zdraví všechny zaměstnance školy v budově i mimo ni, při jednání pouţívají 

ţáci oslovení pane řediteli, pane učiteli (profesore), paní učitelko (profesorko), 

oslovují slušně provozní zaměstnance (paní sekretářko, pane školníku…) a jednají 

se všemi podle zásad společenského chování.  

12. Ţáci se vyjadřují slušně a nepouţívají vulgární výrazy ve škole ani na školních 

akcích. 

13. Pokud se nezletilý ţák dopravuje na školní akci bez doprovodu pedagogického 

dozoru nebo jiného pověřeného pracovníka, musí předem odevzdat písemný souhlas 

zákonného zástupce, v němţ zákonný zástupce potvrzuje, ţe bere na vědomí 

a souhlasí s tím, ţe jeho dítě se přepravuje na školní akci bez doprovodu 

pedagogického dozoru nebo jiného pověřeného pracovníka. Pokud zajištění 

písemného souhlasu není moţné, vyučující zajistí informovanost rodičů o akci 

a o individuálním přesunu ţáků na školní akci prostřednictvím informačního systému 

Bakaláři, kam informaci rodičům ţáka před konáním akce zapíše. 

14. Všichni ţáci dbají na pořádek, dodrţují čistotu a estetický vzhled školy a jejího okolí. 

Nelze tolerovat jakékoliv formy vandalismu. Škodu za úmyslně poškozený majetek 

ţák uhradí. 

15. Po skončení kaţdé vyučovací hodiny je ţák povinen uklidit po sobě veškerý 

nepořádek (zbytky svačiny, papíry, …) z lavice, případně z podlahy a svoje místo 

předat čisté a v pořádku. V tomto smyslu jsou ţáci povinni uposlechnout výzvy 

vyučujícího. 

16. V učebnách, v nichţ to provoz vyţaduje, jsou ţáci povinni se přezouvat, oblečení 

a boty ukládají v šatnách, které jsou povinni zamykat. Za věci, které zůstávají 

v šatnách po skončení vyučování do druhého dne, škola nepřebírá zodpovědnost. 

17. Ţáci vyššího gymnázia jsou povinni opatřit si v kaţdém školním roce studijní 

literaturu a učební pomůcky podle poţadavků vyučujících. 

18. Při příchodu do školy i odchodu z ní jsou ţáci povinni seznámit se se všemi změnami 

v rozvrhu. 

19. Ţákům nemohou být ve škole vydávány ţádné léky. 
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20. Pokud ţák potřebuje přinést s sebou do školy léky a během dne je uţívat, je povinen 

informovat o tom svého třídního učitele. 

III. Povinnosti sluţeb 

1. Sluţba ve třídě jsou ţáci pověření třídním učitelem (zpravidla na týden) a jmenovitě 

zapsáni v třídní knize v systému Bakaláři. 

2. Sluţba ve třídě: 

 nosí pomůcky (pokud není určena zvláštní sluţba) 

 na začátku hodiny hlásí vyučujícímu chybějící ţáky 

 opatřuje křídu nebo popisovač na keramickou tabuli 

 udrţuje v čistotě tabuli 

 dbá na šetření elektrickou energií - zhasnutí světel při odchodu z učebny 

 dbá na čistotu a pořádek ve třídě 

 po skončení vyučování kontroluje učebnu (ţidle na lavicích, uzavření oken, 

smazaná tabule, zhasnutá světla) 

3. Sluţba v šatně, je-li určena: 

 dbá, aby šatna nebyla v průběhu vyučování otevřena  

 při zamykání zhasne světlo 

 dbá na pořádek v šatně 

IV. Opatření a pravidla organizačního a administrativního charakteru 

Časový rozpis teoretického vyučování 

1. hodina 8:00–8:45 2. hodina 8:55–9:40 3. hodina 10:00–10:45 

4. hodina 10:55–11:40 5. hodina 11:50–12:35 6. hodina 12:45–13:30 

7. hodina 13:35–14:20 8. hodina 14:25–15:10 9. hodina 15:15–16:00 

 

1. Hlavní vchod školy na pavilonu A se otevírá nejdříve v 7:00 hodin. Návštěvy 

vstupují do školy pouze tímto vchodem a řídí se pokyny pracovníka v recepci školy. 

2. Pavilon B odemyká pracovník pověřený pedagogickým dohledem a to nejdříve 

v 7:45 hodin. Mimo dobu vymezenou pedagogickým dohledem je pavilon B 

uzamčený. 

3. Ţáci se řídí rozvrhem hodin a rozvrhem suplování, které jsou umístěny v systému 

Bakaláři a vyvěšeny v přízemí obou pavilonů. Případné nejasnosti řeší třídní sluţba 

se zástupcem ředitele školy. 

4. Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po zvonění, ohlásí sluţba jeho nepřítomnost 

zástupci ředitele školy nebo v sekretariátu školy.  

5. Bez souhlasu ředitele školy nemohou ţáci vykonávat jakoukoli mimoškolní činnost 

(zájmovou nebo pracovní) v době řádného vyučování.  

6. Ţáci si nenechávají do školy posílat soukromou korespondenci, nezvou si sem 

soukromé návštěvy a nezdrţují se bezdůvodně v prostorách školy. 
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7. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. 

8. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání. 

9. Boční vchod a parkoviště vedle bočního vchodu je určeno pouze pro zaměstnance 

školy a návštěvníky 3D laboratoře. 

V. Opatření k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany žáků před rizikovým 

chováním 

1. Ţáci se chovají vţdy tak, aby neohroţovali zdraví a bezpečnost svých spoluţáků. 

Při kaţdé činnosti jsou povinni dodrţovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví 

a protipoţární opatření. Po chodbách a schodištích chodí vpravo, ve škole neběhají. 

Přechod z učebny do učebny provádějí ukázněně během přestávky. 

2. Ţáci se chovají slušně a přátelsky ke spoluţákům, všem zaměstnancům školy a jiným 

osobám ve škole. Zcela nepřípustné jsou jakékoliv projevy nesnášenlivosti, rasismu, 

intolerance, xenofobie, povyšování, agresivity a šikanování. 

3. Ţákům není dovoleno úmyslné uráţení, vyhroţování, zesměšňování nebo obtěţování 

spoluţáků, zaměstnanců školy, nebo jiných osob prostřednictvím moderních 

komunikačních prostředků (kyberšikana) - e mailů, chatovacích aplikací, sociálních 

sítí, videí umístěných na internetových portálech. Zákaz platí v celém areálu školy 

v průběhu vyučování, přestávek, volných hodin a školních akcí. 

4. Ţáci nenosí do školy věci, které bezprostředně nesouvisí s vyučováním, zejména 

věci, které by mohly ohrozit bezpečnost jeho i okolí. Za ztrátu či poškození věci, 

které ţák nepotřebuje k vyučování (např. cennosti), škola neodpovídá. Pokud ţák 

ze závaţného důvodu cennosti do školy donese, můţe poţádat o jejich úschovu 

v sekretariátu školy. 

5. Ţáci důsledně dodrţují řády odborných učeben, tělocvičny, haly a sportovního areálu 

a laboratorní řády. 

6. Ţáci niţšího gymnázia neopouštějí svévolně budovu aţ do skončení dopoledního 

vyučování. Školu mohou opustit pouze s vědomím třídního učitele nebo vyučujícího, 

z jehoţ vyučovací hodiny se omlouvají, a svoji nepřítomnost ohlásí sluţbě. 

7. Ţáci vyššího gymnázia mohou školu opouštět o velké přestávce, přičemţ však nesmí 

opustit areál školy, a dále aţ po ukončení dopoledního bloku vyučování. 

8. Při svévolném opuštění školy se ţáci vystavují riziku postihu za porušení zákazu 

a škola v takovém případě nenese ţádnou odpovědnost za případné škody na zdraví 

či majetku. 
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9. Manipulace s elektronikou, laboratorními přístroji a náčiním a dalším vybavením 

učeben je povolena pouze se souhlasem a v přítomnosti vyučujícího. 

10. Pouţívání mobilních telefonů v hodinách není dovoleno. Telefony jsou při vyučovací 

hodině vypnuty a uloţeny v aktovkách, ţáci s mobilním telefonem nijak 

nemanipulují. 

11. Ţákům není povoleno pořizovat jakékoliv záznamy na mobilní telefon či jinou 

záznamovou techniku bez svolení učitele. Zákaz platí v celém areálu školy v průběhu 

vyučování, přestávek, volných hodin a školních akcí. Pokud ţák daná ustanovení 

poruší (jedná se o závaţné porušení školního řádu), má vyučující právo mobilní 

telefon, či jinou záznamovou techniku ţákovi odebrat, uloţit do školního trezoru 

a předat zákonnému zástupci. 

12. Ţáci mohou pouţívat v průběhu vyučovací hodiny osobní notebooky, tablety a jiné 

elektronické přístroje pouze ke studijním účelům a jen s výslovným souhlasem 

vyučujícího. 

13. Pokud ţáci smí ve škole ve vymezené době a místě pouţívat mobilní telefony, 

notebooky, tablety a jiné z domova donesené elektronické přístroje, mají zakázáno 

je zapojovat do elektrické sítě nebo nabíjet ve všech prostorách školy. 

14. Ţáci mají zakázáno jakkoliv manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací 

v areálu školy. Výjimky stanoví laboratorní řády příslušných laboratoří a učeben. 

15. Ţáci mají zakázáno v celém areálu školy jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm. 

Výjimky stanoví laboratorní řády příslušných laboratoří. 

16. Ţáci smí otevírat celá křídla oken z důvodu bezpečnosti pouze pod dohledem 

vyučujícího. 

17. Ţáci smí manipulovat s okenními ţaluziemi a jiným zatemněním učeben pouze 

pod dohledem vyučujícího. 

18. Pokud se ţáci zdrţují ve volných hodinách v prostorách školy, chovají se tiše 

a ukázněně, dbají pokynů pedagogického dohledu a neruší vyučování v budově.  

19. Při náhlé nevolnosti nebo úrazu nesmějí ţáci odcházet domů sami, ale svůj stav 

ohlásí vyučujícímu a dále jednají dle pokynů vyučujícího nebo dle pokynů 

zaměstnanců sekretariátu školy. 

20. Kaţdý ţák je povinen ohlásit neprodleně vyučujícímu či osobě vykonávající 

pedagogický dohled jakýkoliv úraz, který při vyučování, o přestávce, nebo na školní 
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akci utrpěl. Do dvou dnů je povinen ţák nebo zákonný zástupce poţádat o záznam 

v knize úrazů v sekretariátu školy. Není moţné provádět dodatečné záznamy o úrazu. 

21. Ţákům je zakázáno pouţívat motorová vozidla v průběhu vyučování, o přestávkách 

a na všech akcích školy.  

22. Na všech akcích pořádaných školou (exkurze, výlety, sportovních kurzy, kulturní 

akce apod.) se ţáci řídí pokyny pedagogických pracovníků a bez jejich souhlasu se 

nesmí vzdálit od ostatních ţáků nebo z určeného místa. Nepřítomnost na takovéto 

akci je povaţována za absenci ve vyučování. 

23. V areálu školy je kouření zakázáno. Areál školy je vymezen ulicemi Krušnohorská, 

Studentská, Na Příkopě, příjezdovou cestou z ulice Na Příkopě ke školní jídelně 

a sportovním areálem školy. 

24. Všem osobám je v budově a areálu školy a při všech školních akcích zakázáno uţívat 

návykové látky
2
 a ve škole s nimi manipulovat.

3
 Současně není z důvodů ochrany 

zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno vstupovat do školy pod jejich 

vlivem. Porušení tohoto zákazu je povaţováno za hrubé porušení školního řádu. 

25. Poţívání návykových látek osobami mladšími 18 let je v České republice 

povaţováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Kaţdý, kdo se ho 

dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany. 

a) V případě, ţe se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 

rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně).  

b) V případě, ţe se škola o takovém chování dozví, bude nucena splnit zákonnou 

ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhoţ 

zákona). 

                                                 
2 § 89 odst. 10 návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní látky způsobilé 

nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování 
3 manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání 
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c) Distribuce
4
 dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona 

jsou v ČR zakázány a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola 

je povinna v takovém případě na základě ustanovení § 167 trestního zákona 

takový trestný čin překazit a učiní tak v kaţdém případě oznámením věci 

policejnímu orgánu.  

d) V případě výskytu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o omamnou 

a psychotropní látku v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové 

látky ţákem bude škola postupovat stejně jako v bodě (c), protoţe pracovníci 

školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, ţe 

škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládeţ 

před neţádoucími společenskými jevy.  

  

                                                 
4
 a další formy jednání uvedené v trestním zákoně 
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Krizový plán (návykové látky) 

A) Zaměstnanec má podezření na zneuţití návykové látky u ţáka 

1. zaměstnanec informuje vedení školy, ŠMP a VP  

2. vedení školy spolu s VP a ŠMP informuje zákonné zástupce ţáka  

3. vedení školy spolu s VP a ŠMP se zákonnými zástupci dohodne další postup:  

a) pro ţáka si neprodleně přijdou do školy  

b) pokud zákonní zástupci nemohou přijít, vedení školy zajistí ţákovi lékařské 

ošetření nebo kontaktuje OSPOD  

B) Zaměstnanec u ţáka nalezne „legální“ drogy (alkohol, léky) 

1. při přistiţení ţáka je nutné mu v další konzumaci zabránit  

2. zaměstnanec informuje školního VP či ŠMP , ti věc řeší se ZŘ  

3. student sám uloţí na vyzvání látku v ředitelně školy za přítomnosti 2 svědků 

na stanovené místo  

4. v případě, ţe je student ohroţen na zdraví a ţivotě, zaměstnanec okamţitě volá 

RZP  

Pozn.: Zdravotníci jsou vázáni mlčenlivostí. Odkládat přivolání pomoci by mohlo 

vážně ohrozit zdraví nebo i život postiženého. Důvodem k okamžitému lékařskému 

zákroku je i podezření na otravu. Nepodávejte nic, co obsahuje alkohol, černou 

kávu ani mléko a řiďte se pokyny operátora RZP. 

5. pokud student není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí TU zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si studenta vyzvedl. V případě jeho nedostupnosti 

vyrozumí škola OSPOD, můţe poţadovat jejich pomoc  

6. TU  

a) informuje zákonné zástupce studenta i v případě, ţe je student schopen 

vyučování a vyzve je k převzetí nalezené látky  

b) provede šetření a o daném šetření informuje zákonné zástupce studenta, můţe 

informovat o moţnostech odborné pomoci  

c) ŠMP zajistí preventivní program pro skupinu, ve které student působí  

C) Zaměstnanec u studenta zjistí vlastnictví ilegální drogy (marihuana, jiná látka) 

1. zaměstnanec informuje vedení školy, VP a ŠMP  

2. v případě, ţe je student ohroţen na zdraví a ţivotě, zaměstnanec okamţitě volá 

RZP  
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Pozn.: Zdravotníci jsou vázáni mlčenlivostí. Odkládat přivolání pomoci by mohlo 

vážně ohrozit zdraví nebo i život postiženého. Důvodem k okamžitému lékařskému 

zákroku je i podezření na otravu. Nepodávejte nic, co obsahuje alkohol, černou 

kávu ani mléko a řiďte se pokyny operátora RZP. 

3. student sám uloţí na vyzvání podezřelou látku za přítomnosti 2 svědků do obálky 

se záznamem o situaci, tato obálka se uschová do ředitelny školy  

4. TU  

a) informuje zákonné zástupce studenta a ponechá jej pod dohledem určeného 

zaměstnance školy  

b) vedení školy událost oznámí Policii ČR a příslušnému OSPOD 

c) vedení školy provede šetření a zápis o události 

d) ŠMP zajistí preventivní program pro skupinu, ve které student působí  

D) Zaměstnanec přistihne ţáka při distribuci nelegální drogy 

1. nikdy mu zaměstnanec neodebere látku, zajistí jeho izolaci od ostatních dětí, 

zavede jej do kanceláře zástupců ředitele, kde je pod dohledem, nesmí se provádět 

osobní prohlídka ani prohlídka věcí, to je v kompetenci policie 

2. vedení školy zavolá Policii ČR  

3. vedení školy provede záznam o případu, vyrozumí OSPOD 

4. vedení školy informuje zákonné zástupce ţáka  

E) Zaměstnanec v areálu školy nalezne drogy nebo vybavení k jejich uţívání 

1. zaměstnanec zajistí bezpečné uloţení drogy nebo vybavení do určeného kontejneru 

2. zaměstnanec informuje vedení školy  

3. vedení školy kontaktuje Policii ČR a předá jí nález. V případě, ţe se látka našla 

u ţáka, který se jí intoxikoval, předá se látka přivolanému lékaři 

4. VP a ŠMP provede záznam o případu 

Krizový plán (šikana) 

A) Podezření na šikanu 

1. Konfrontovat svá pozorování nebo ohlášení s ostatními kolegy.  

2. Oznámit své podezření VP a ŠMP a konzultovat další postup. 

3. ŠMP a VP ohlásí skutečnost vedení školy  
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4. Vyšetřování povede VP, ŠMP a vedení školy, v náročnějších případech, které 

vyţadují nestranný pohled na věc, vyuţijeme sluţeb oblastního metodika 

prevence.  

B) Vyšetřování šikany (vţdy vede VP a ŠMP )  

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi  

2. Nalezení vhodných svědků  

3. Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků. Vţdy vést písemný 

záznam a věnovat pozornost všem detailům jako např. nesrovnalostem v časech 

a místech, apod.  

4. Zajištění ochrany oběti! Spojit se s rodiči případné oběti (poţádat je o spolupráci), 

konzultovat s nimi výskyt nepřímých znaků šikany - dbát na taktní přístup 

a zejména na zachování důvěrnosti informací. Vše zapisovat nebo nahrávat.  

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Vyslechnout agresory - 

překvapivě, mezi čtyřma očima, znemoţnit domluvu výpovědí. Vytipovat 

nejslabší článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování.  

C) Další opatření 

1. TU ve spolupráci s VP a ŠMP posoudí na základě shromáţděných informací, zda 

se jedná o šikanu a jaký je stupeň závaţnosti, navrhne další postup vůči obětem, 

agresorům i třídě jako celku a jejich potrestání.  

2. TU pozve individuálně k jednání zákonné zástupce agresorů, seznámí je se situací, 

sdělí jim navrhovaná opatření a poţádá je o spolupráci. Pokud zákonní zástupci 

odmítají, tým školního poradenského pracoviště zváţí oznámení Policii ČR - 

závisí na věku agresorů, na intenzitě a závaţnosti šikany.  

3. ŠMP či VP probere situaci se třídou, v níţ se šikana vyskytla, prodiskutuje, 

vysvětlí nebezpečnost a důsledky šikany, oznámí potrestání viníků. V případě, 

ţe je třída na straně útočníka, vysvětlí, ţe konflikty a problémy se nemohou řešit 

jakýmkoliv násilím. Škola můţe vyuţít intervenčního programu ve spolupráci 

s PPP Karlovy Vary. 

 

 

 

 



 
27 

 

           Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti na Gymnáziu Ostrov, příspěvková 

organizace vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb.  

 

1) Postup: 

Neúspěšný ţák ve škole – identifikace oblastí, ve kterých jsou ţáci neúspěšní 

(neprospěch, závadové chování, postavení v třídním kolektivu, apod.).  

Příčiny školní neúspěšnosti a jejich diagnostika – spolupráce učitelů s poradenskými 

pracovníky ve škole, spolupráce školy a školských poradenských zařízení, 

spolupráce s rodiči neúspěšných ţáků.   

Podpora neúspěšných ţáků ve vyučování - vyuţití prvků diferencovaného vyučování 

k podpoře motivace ţáků ke školní práci a prevenci školního neprospěchu.  

Řešení školní neúspěšnosti – role třídního učitele, spolupráce v rámci školy, 

spolupráce rodiny a školy, individuální podpora pro neúspěšné ţáky.  

Prevence školní neúspěšnosti – vyhledávání potenciálně neúspěšných dětí a práce  

s nimi, preventivní práce s třídními kolektivy, apod.  

Prevence a řešení školní neúspěšnosti ve školních dokumentech (strategie 

předcházení školní neúspěšnosti), systematická opatření v rámci školy  

 První pomoc – zásady první pomoci prezentují ţákům vyučující biologie včetně 

praktické ukázky studentů Střední zdravotnické školy v Karlových Varech.  

2) Řešení: 

S ţáky ohroţenými školní neúspěšností pracuje v rámci Školního poradenského 

pracoviště výchovný poradce. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími 

zajišťuje ţákům s SPU poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní 

učitelé vyhodnotí prospěch ţáků ve třídě a určí dle stanovených kritérií 

(prospěchově slabý ţák) a jejich seznam předají výchovnému poradci. U nově 

podchycených ţáků je zjišťována příčina zhoršení prospěchu a vypracován Plán 

podpůrných opatření.  

Za prospěchově slabého ţáka (PSŢ) je povaţován student, který je hodnocen  

v 1. a 3. čtvrtletí stupněm nedostatečně alespoň v jednom předmětu nebo je hodnocen 

stupněm dostatečně ve 4 a více předmětech.  



 
28 

 

Pravidelně, kaţdé čtvrtletí, je na pedagogické poradě školy vyhodnocována situace 

ve vzdělávání ţáků ohroţených školní neúspěšností a všichni jsou s ní seznámeni.  

V případě zhoršení školního prospěchu jsou neprodleně informováni rodiče 

prostřednictvím třídních učitelů. Výchovný poradce v tomto případě projedná na 

následující třídní schůzce se zákonnými zástupci PSŢ jeho studijní výsledky  

a navrhne moţnosti řešení. V případě jejich nepřítomnosti na třídních schůzkách je 

vyzve k projednání ve škole.  

Výchovný poradce individuálně konzultuje studijní výsledky a jejich příčiny také se 

studentem, třídním učitelem a vyučujícím daných předmětů.  

V rámci strategie předcházení školní neúspěšnosti spolupracuje výchovný poradce 

téţ se studentským parlamentem, a to při zajišťování doučování PSŢ s jeho 

spoluţáky.  

V případě potřeby či zájmu také nabízí PSŢ a jeho zákonným zástupcům 

zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP.  

Výchovný poradce se podílí i na koordinaci spolupráce mezi ţákem a vyučujícím. 

Kaţdý vyučující má určené konzultační hodiny. V rámci těchto hodin, po domluvě 

i mimo ně, umoţní ţákům individuální nebo skupinové konzultace popř. 

doučování a doloţitelně si vede evidenci ţáků a formy práce s nimi.  

Na konci kaţdého klasifikačního období výchovný poradce vyhodnocuje výsledky 

práce vyučujících se prospěchově slabými ţáky a spolupráci s rodiči těchto ţáků. 

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory a jejím předpokladem jsou 

dostatečně rozvinuté intelektové schopnosti. Jejich plné vyuţití můţe být však  

     z různých důvodů blokováno. Můţe jít o tzv. relativní školní neúspěšnost, kdy  

    z mimo intelektových důvodů má ţák špatný prospěch. Niţší výkon ţáka můţe být 

způsoben např. nízkou sebedůvěrou, špatným sebehodnocením, nedostatečnou 

motivací, negativním postojem ke škole a emočními či zdravotními problémy.  

Sebedůvěra a sebehodnocení ve vztahu ke školní práci  

Úspěch ţáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho 

sebehodnocení a míře sebedůvěry. Důleţité je, aby dítě samo na sebe mělo kladný 

názor a dostatečně si uvědomovalo důleţitost a jedinečnost vlastní identity. 

Uvědomování si vlastních schopností, ovlivňuje postoj ke školní práci. Základem 

úspěchu je dostatečné mnoţství sebedůvěry, umoţňující dítěti pracovat na úrovni, 

která odpovídá jeho schopnostem. Naopak nízká míra sebedůvěry brání dosaţení 
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očekávaných výsledků. Děti s nízkou sebedůvěrou bývají nejisté, mívají velké 

obavy z případného selhání a tím mají i větší sklon k různým úzkostem. Špatné 

sebehodnocení je příčinou toho, ţe dítě přestává usilovat o dobrý prospěch ve 

škole a z toho důvodu na školní práci rezignuje. Důsledkem selhání ţáka  

     a zhoršení jeho prospěchu můţe být buďto špatný postoj ke škole nebo také 

nedostatek motivace.  

Rodič můţe schopnosti dítěte podceňovat, ale naopak i přeceňovat. Jestliţe rodiče 

povaţují schopnosti dítěte za horší, neţ ve skutečnosti jsou, kladou na dítě 

nepřiměřené poţadavky a často mu dávají najevo svoje zklamání. Dítě tento názor 

mnohdy přijímá a opět zde dochází k dalšímu sníţení sebedůvěry.  

Sebedůvěru můţeme u dítěte pěstovat tím, ţe:  

(z hlediska intelektuálního vývoje)  

* klademe na dítě přiměřené nároky, které nepřekračují jeho schopnosti 

* posilujeme jeho kompetence – zdůrazňujeme jeho pozitivní stránky 

* jsme mu osobně nápomocni a radujeme se z jeho úspěchů 

* začleníme do zkušeností dítěte roli úspěchu a umoţníme mu dosaţení tohoto 

úspěchu 

* pomáháme mu nacházet alternativní řešení a rozvíjet návyky pro lepší zvládání 

problémů 

 

(z hlediska citového vývoje)  

* oceňujeme jeho jedinečnost a vyhýbáme se negativnímu srovnávání 

* pomáháme dítěti s přijetím sama sebe tím, ţe mu dáváme najevo naše přijetí 

* oceňujeme schopnost vcítění se do pocitů druhých 

 

(z hlediska duševního vývoje)  

* dbáme na smysl pro zvídavost 

* aktivitu dítěte chápeme jako projev tvůrčí energie 

* umoţňujeme dítěti vyslovovat vlastní názory 

* motivace ke školní práci 

Postoj ke škole a motivace ke školní práci můţe ovlivnit míru vyuţívání vlastních 

schopností. Vţdy je důleţité, zda má dobrý školní prospěch pro dítě a pro rodiče 

patřičnou hodnotu. Pokud dítě není dostatečně motivováno – nebude, vzhledem ke 
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svým schopnostem, dostatečně pracovat. Postoj ke škole ovlivňují především 

vlastní úspěchy a neúspěchy. Neúspěch můţe působit jako podnět k většímu úsilí. 

Jestliţe se však neúspěchy opakují, motivace ţáka se rapidně sniţuje. Ke sníţení 

úsilí ovšem můţe vést i přemíra úspěchů. Některým ţákům vyšších ročníků, kteří 

měli dříve dobrý prospěch a nepotřebovali k němu zvýšené úsilí, činí změna 

přístupu značné obtíţe.  

Ţáci, kteří pracují pod úrovní svých schopností, nebývají ve škole spokojeni a mívají 

potřebu vyhnout se dalším neúspěchům. U dětí, kterým se nedostane dostatečného 

ocenění, můţe být absence dobrého výkonu projevem lhostejnosti k výsledkům.  

Problémové chování se můţe projevit dle následujících faktorů.   

Rizikovým faktorem v sociálním prostředí je, ţe je ţák vyloučen z kolektivu, je 

sociálně znevýhodněn, proto je důleţitá práce TU, kteří jsou se svými ţáky 

nejvíce, aby sledovali chování ţáků v kolektivu třídy.  

Rizikovým faktorem je i rodinné prostředí, patologické jevy projevující se  

   v některých rodinách můţou způsobit rizikové chování i u ţáků. Individuální 

přístup a pomoc těmto ţákům, pokud tento nepříznivý vliv odhalíme, je na místě.   

Rizikový faktor je i celkové pojetí osobnosti ţáků. Je nutné posilovat sebevědomí 

ţáků, najít své hodnoty odpovídající kvalitnímu ţivotu, navozovat situace, které 

pomáhají ţákům vyuţívat ţivotních šancí s projevy úspěchu. 

 


