ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE:
1.PP pro školní rok 2018/19 (včetně Vyhodnocení
dotazníkového šetření a Školního programu proti šikanování )
2. Plán školního metodika prevence ve školním roce
2018/19
3. Důležité informace a legislativa pro žáky, rodiče,
pedagogy…
4. Základní teoretické informace o nejrozšířenějších formách
rizikového chování žáků
5. Doporučený postup školy – návykové látky (i alkohol)
6. Školní preventivní strategie
7. Krizový plán - AMOK
8. Nabídka filmů pro žáky

1.
PREVENTIVNÍ PROGRAM (dříve MPP):
ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:
Název a adresa školy:
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Jiříkovská 814/4
408 01 Rumburk
Kontakt:
telefon: 412 332 072
e-mail: info@sosmgp.cz
web: www.sosmgp.cz
Ředitel:
Mgr., Bc. Jiří Uher
telefon: 412 332 072
e-mail: uher@sosmgp.cz
Školní metodička prevence (+ vychovatelka na DM):
Bc. L. Obergruberová
telefon: 731 271 992, 412 332 072
e-mail: obergruberova@sosmgp.cz
Výchovný poradce:
Mgr. Josef Makovský
telefon: 412 332 072
e-mail: makovsky@sosmgp.cz
Zástupkyně ředitele pro TV:
Mgr. Iva Šabatová
telefon: 412 332 072
e-mail: sabatova@sosmgp.cz
Zástupce ředitele pro OV:
I. Šabata
telefon: 412 332 072
e-mail: sabata@sosmgp.cz

-

Preventivní tým:
(Kontakty – viz výše)
ředitel školy Mgr., Bc. Jiří Uher

-

zástupkyně ředitele pro TV Mgr.I.Šabatová
zástupce ředitele pro OV I. Šabata
výchovný poradce Mgr. J. Makovský

-

školní metodička prevence
Na realizaci PP se dle potřeby podílejí všichni zaměstnanci školy, především pak pedagogičtí
pracovníci.

-

Počet tříd: 9
z toho tříd s učebními obory: 4 ( knihař, tiskař na polygrafických strojích, reprodukční grafik)
z toho tříd se studijními obory: 5 ( reprodukční grafik pro média, tiskař na polygrafických
strojích, polygraf)

-

Počet žáků: 202
z toho dívek: 77
z toho chlapců: 125

-

Počet pedagogických pracovníků: 32
z toho učitelů teoretických předmětů: 15
z toho učitelů odborných předmětů: 14
z toho vychovatelů: 3
2 .CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE:
SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického
průmyslu.
Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj.
Škola se nachází v malém příhraničním městě (10 000 obyvatel) a patří mezi menší městské
školy (viz údaj o počtu žáků výše). Skládá se ze tří navzájem propojených budov, součástí
školy je kromě jídelny vlastní domov mládeže, kde je ubytováno 50 žáků. Neubytovaní žáci
buď přímo v Rumburku bydlí, nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole
probíhá nejen teoretické vyučování, ale také odborný výcvik- a to v dopoledních i
odpoledních hodinách.
Pro volnočasové aktivity nemá škola vlastní prostory, pouze hřiště u školy a 1x týdně mají
žáci k dispozici sportovní halu v rámci sportovního kroužku.
Riziková místa pro výskyt rizikového chování:

- uvnitř školy : šatny, WC, chodby, prostor u automatu. Chodby, šatny i prostor u automatu
jsou zabezpečeny kamerami, na chodbách vykonávají učitelé o přestávkách dozor. Škola je
během dne i po skončení vyučování uzamčena.
- vně školy: rumburské parky
Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola – „rodinné prostředí“, kladný vztah
žáků k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování, zabezpečení
školy (dozor na chodbách, kamery, uzamčení školy)
Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce
s rodiči vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště, vysoká nezaměstnanost ve
Šluknovském výběžku…
Vnitřní informační zdroje:
- odborná literatura, časopisy, filmy – knihovnička školní metodičky prevence
- webové stránky školy – odkaz školní metodičky prevence (www.sosmgp.cz)
- školní časopis Bezevšeho
- nástěnka školní metodičky prevence
Vnější informační zdroje:
- viz Kontakty (součást PP)
- viz Důležité info pro rodiče, žáky, pedagogy (Příloha PP)
- viz Legislativa (Příloha PP)
Plánování cílů PP vychází ze šetření, které proběhlo na začátku školního roku 2018/19 a
ukázalo, že prevenci ve škole je nutné zaměřit na: pití alkoholu, kouření, závislost na PC a
užívání marihuany (těmito druhy rizikového chování je ohroženo více než 20% žáků).
Nedílnou součástí prevence je i prevence šikany, která se může objevit v kterékoliv třídě
v průběhu školního roku – řešeno podrobněji ve ŠKOLNÍM PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ).
Je třeba také počítat s tím, že u některého rizikového chování je možné na střední škole
více ovlivnit spíše znalosti než samotné postoje a chování (pití alkoholu, kouření, užívání
marihuany, závislost na PC), někdy je však možné ovlivnit také intenzitu výskytu daného
rizikového chování ve škole (šikana).

C. CÍLE PROGRAMU
- Dlouhodobé:
* Směřovat ke snižování výskytu rizikového chování, především kouření….(vést žáky ke
zdravému životnímu stylu, tj. životu bez závislostí), a to zvýšením znalostí žáků o rizicích
kouření…, neboť dostatek znalostí je předpokladem pro správné rozhodování. Dle možností
ovlivňovat pozitivně též postoje a chování žáků.
** Vytvářet pozitivní sociální klima zlepšováním kvality vztahů ve třídě a škole a důsledným
řešením každé šikany a dalších problémů žáků (prevence záškoláctví a šikany).

*** Snižovat výskyt dalšího rizikového chování žáků (sebepoškozování atd.), a to hlavně
zvyšováním informovanosti, a dle možností též ovlivňováním postojů a chování žáků.
Poznámka: Tyto dlouhodobé cíle jsou velmi obtížně měřitelné.

- Krátkodobé – vlastní obsah PP:
---------- CÍLOVÁ SKUPINA: ŽÁCI ----------------------------------------------------------------A. Specifická prevence – preventivní témata obsažená v ŠVP
Cíl: Během výuky se ve vhodných předmětech věnovat nejfrekventovanějším (ale i dalším)
tématům specifické prevence obsažených v ŠVP, v každé třídě alespoň 1x za pololetí.

B. Specifická prevence – preventivní programy:
Cíl: Realizovat ve všech třídách navazující programy specifické prevence, zaměřené na
nejfrekventovanější typy RCH:
Preventivní program B/1:
Zaměření: Zdravé klima ve třídě
Název: Ve třídě žijeme dobře a bezpečně
Realizátor: TU/školní metodička prevence
Cíl: Uskutečnit TH zaměřené na podporu zdravého klimatu ve třídách
a) v 1. ročnících – alespoň 2x v každém pololetí
b) ve 2. až 4. ročnících – alespoň 1x v každém pololetí
Preventivní program B/2:
Zaměření: Látkové závislosti
Název: Žijeme bez závislostí I. (látkové závislosti)
Realizátor: Teen Challenge
Cíl: Realizovat ve třídách 2. ročníku aktivity zaměřené na prevenci látkových závislostí
Preventivní program B/3
Zaměření:Nelátkové závislosti
Název: Žijeme bez závislostí II. (nelátkové závislosti)
Realizátor: pan Hanák
Cíl: Realizovat ve třídách 3. ročníku aktivity zaměřené na prevenci nelátkových závislostí
Preventivní program B/4:
Zaměření: Šikana

Název: Žijeme s tolerancí…
Realizátor: Teen Challenge, PPP
Cíl: Realizovat ve třídách 4.S (Teen Challenge) a ve třídách 1.A a 2.A (PPP) aktivity zaměřené
na prevenci rasismu a netoleranci
C. Nespecifická prevence
Cíl: Realizovat pestré aktivity nespecifické prevence tak, aby se každý žák školy mohl
zúčastnit alespoň jedné v každém pololetí

--------------------- CÍLOVÁ SKUPINA: RODIČE -----------------------------------------------Aktivita 1.
Poskytovat rodičům informace z oblasti prevence rizikového chování (webová stránka
školy, informační nástěnka, časopis Bezevšeho, třídní schůzky)
Časový harmonogram: dle aktuální potřeby
Zodpovídá: školní metodik prevence
Aktivita 2.
Seznámit rodiče žáků s PP, představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence
(úvodní schůzka pro žáky a jejich rodiče, třídní schůzky)
Časový harmonogram: září 2018, listopad 2018
Zodpovídá: školní metodik prevence
Aktivita 3.
Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti
návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání
návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte
Časový harmonogram: září 2018
Zodpovídá: zástupce ředitele pro TV
Aktivita 4.
Spolupracovat s rodiči při řešení jednotlivých případů RCH
Časový harmonogram: průběžně dle aktuální potřeby
Zodpovídá: školní metodik prevence, zástupce ředitele pro TV, výchovný poradce

------------------------- CÍLOVÁ SKUPINA: UČITELÉ -----------------------------------

Aktivita 1.
Seznámit učitele s aktuálním PP a jejich úkoly v něm
Časový harmonogram: září 2018
Zodpovídá: školní metodik prevence
Aktivita 2.
Nabízet učitelům literaturu, filmy, případně nové informace z oblasti prevence rizikového
chování
Časový harmonogram: průběžně během školního roku
Zodpovídá: školní metodik prevence
Aktivita 3.
Zabezpečit vzdělávání učitelů v oblasti prevence RCH
Časový harmonogram: srpen 2018
Zodpovídá: ředitel školy
Aktivita 4.
Spolupracovat s učiteli při řešení jednotlivých případů RCH
Časový harmonogram: průběžně během školního roku
Zodpovídá: školní metodik prevence

NAVÍC - SAMOSTATNĚ: Prevence na DM
Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na
nejfrekventovanější typy RCH.
Časový harmonogram: jedna aktivita v každé skupině v každém pololetí
Zodpovídá: vedoucí vychovatelka DM

HODNOCENÍ PROGRAMU:
Kvantitativní – posouzení splnění jednotlivých krátkodobých cílů
KONTAKTY S JINÝMI ORGAIZACEMI:
a) PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE
www.ppuk.cz
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Telefon: 417 535 218
Odborné pracoviště:

PPP Děčín
Jiřího z Poděbrad 290/19
405 01 Děčín
Telefon: 412 532 071
E-mail: e.krizova.ppporadna.dc@seznam.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křížová
Odborné pracoviště:
PPP Rumburk
408 01 Rumburk
Sukova 870/6
Telefon: 412332 325
E-mail: rumburk@pppuk.cz
Kontaktní osoba: Eva Michalinová
b) WHITE LIGHT
K-centrum Rumburk
Třída 9. Května 1127/28
408 01 Rumburk
Telefon: 602 195 104
www.whitelight1.cz
Kontaktní osoba: Vít Jelínek
c) TEEN CHALLENGE - Šluknov
Císařský 59
407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 429
E-mail: sluknov@teenchallenge.cz
www.bullet-in-cz.estranky.cz
Kontaktní osoba: Petr Král
d) POLICIE ČR
9. května 487/57
408 01 Rumburk
Telefon: 412 332 030
e) ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC o.s.
Malého 3/282
186 00 Praha 8
Telefon: 224 814 284, 724 244 170
E-mail:libor.matula%aids-pomoc.cz

Kontaktní osoba: L. Matula
f) ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI o.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5
Telefon: 222 716 740, 602 255 508
E-mail: h.vrbkova%seznam.cz
Kontaktní osoba: H. Vrbková, V. Skopalová
g) ŠKOLNÍ LÉKAŘ
MUDr. K. Strachoň
Jiráskova 1358/15
Telefon: 723216784
h) SVP „ŠLUKNOVSKO“
Čapkova 814/5
407 53 Jiříkov
Telefon: 778 742 766, 778 742 765
e-mail: vedoucisvp@ddsjirikov, etopedsvp@ddsjirikov.cz
ch) MĚSTSKÁ POLICIE RUMBURK
Sukova 1055/24
Telefon: 412 332 050
i) KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE A PORADNA PRO DĚTI
Velká Hradební 13/47
40001 Ústí nad Labem
Telefon: 607 451 588
e-mail: poradna@drugout.cz
j) CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE, obč. sdruž. Spirála Ústí nad Labem
Budova nádraží v Rumburku č.p. 492
Telefon pro objednání: 475603390
e-mail: spirala.cki@volny.cz
ROZPOČET PROGRAMU:
- Preventivní aktivity externích organizací:
Teen Challenge: 3x 600Kč = 1800 Kč
Závislost ON LINE: 2520 Kč
- Test – drogy: 480 Kč
Celkem: 5000 Kč

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉHO NA MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA
SOŠ mgp v Rumburku
(Toto šetření je podkladem pro stanovení cílů PP ve školním roce 2018/19)
V září 2018 byla uskutečněno dotazníkové šetření zaměřené na žáky školy. Cílem bylo
zmapovat výskyt rizikového chování mezi žáky
Proběhlo ve všech devíti třídách SOŠ mgp v Rumburku (1.A, 1.S, 2.A, 2.S,2.P, 3.A, 3.S, 3B,
4.S,). Zúčastnilo se ho 82,2% žáků školy (166 z 202) – formou jednoduchého anonymního
dotazníku. Žáci měli vybrat a zakroužkovat formy rizikového chování, které se týkají jich
osobně.
Vyplnění dotazníku bylo zajištěno osobně školní metodičkou prevence, stejně tak i
následné zpracování.
VÝSLEDKY :
1. Alkohol - 46,6 % ( 79 žáků)
2. Kouření - 44 % ( 73 žáků)
3. Závislostní chování pro nelátkové závislosti -30,7% (51 žáků)
4. Užívání marihuany – 20,5 % (34 žáků)
5. Rizikové sexuální chování – 16,2% (27 žáků)
6. Rizikové sportování - 12,7% (21 žáků)
7. Sebepoškozování - 811,5% (19 žáků)
8. Záškoláctví – 7,8% (13 žáků)
9. Riziková vztah k jídlu – obezita, anorexie, bulimie -7,9% (13 žáků)
10. Rizikové chování v dopravě – 7,2% (12 žáků)
11. Šikana – 6% (10 žáků)
12. Jiné (rasismus, divácké násilí…) – 5,4% (9 žáků)
13. Užívání dalších nelegál. a legál. látek, které mohou vyvolat závislost – 5,4% (9 žáků)
14. Kriminální chování (vandalismus, krádeže…) – 3,6% (6 žáků)
POZNÁMKY:
Tento typ dotazníkového šetření je vždy pouze orientační, výsledky jsou přibližné, na
pravdivost odpovědí žáků má vliv celá řada různých faktorů.
Součástí tohoto šetření je přehledná tabulka výsledků v jednotlivých třídách. Každý učitel
bude individuálně s výsledky šetření seznámen, aby dle toho mohl nasměrovat preventivní
aktivity v jednotlivých třídách.

ZAMYŠLENÍ NAD VÝSLEDKY:
Nejčastější formou rizikového chování je tedy, a to každoročně, KONZUMACE ALKOHOLU,
dotazník však nerozlišuje, zda se jedná o pití ojedinělé, příležitostné či pravidelné. Umístění

konzumace alkoholu odpovídá celkovému obrazu společnosti. Žáci jsou zvyklí pít alkohol již
z dob docházky na ZŠ.
Na druhém místě se umístilo KOUŘENÍ CIGARET, zde bohužel bývá častější, že se jedná o
kouření pravidelné, o již vzniklou závislost. Znamená to tedy, že škola má téměř polovinu
žáků, kteří kouří, a to je velmi závažné. Podobně jako u alkoholu, žáci vstupují na naši
školu již jako kuřáci.
Na třetím místě se v posledních letech již pravidelně objevuje ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ PRO
NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI (PC, mobily…), což je stále závažnější jev mezi mladými lidmi
Čtvrté místo obsadilo UŽÍVÁNÍ MARIUANY.
Těmito čtyřmi druhy rizikového chování je ohroženo více než 20% žáků školy.
ZÁVĚR:
Na základě shrnutí výsledků dotazníkového šetření je třeba, aby se PP ve školním roce
2018/19 zaměřil na tyto formy rizikového chování: kouření, pití alkohol, netolismus a užívání
marihuany.
V PP by nemělo být zapomenuto na problém šikany, která se neumístila na předním místě,
ale každoročně se mezi žáky objevuje, a pokud by nebyla odhalena a řešena včas, byly by její
následky velmi závažné jak pro jednotlivce, tak pro celý třídní kolektiv.

Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová, školní metodička prevence
10.9.2018

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - je součástí PP
(metody řešení a opatření na nápravu šikanování)
V PP SOŠ mgp pro rok 2018/19 JE VE VZTAHU K PROBLEMATICE ŠIKANY ZAKOTVENO:
DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:
** Vytvářet pozitivní sociální klima zlepšováním kvality vztahů ve třídě a škole a důsledným
řešením každé šikany a dalších problémů žáků (prevence záškoláctví a šikany).

KRÁTKODOBÉ CÍLE (specifické, konkrétní) – PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
HODNOCENÍ – VIZ HODNOCENÍ PP
A. CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI:
1. Preventivní program B/1:
Zaměření: Zdravé klima ve třídě
Název: Ve třídě žijeme dobře a bezpečně
Realizátor: TU/školní metodička prevence
Cíl: Uskutečnit TH zaměřené na podporu zdravého klimatu ve třídách
a) v 1. ročnících – alespoň 2x v každém pololetí
b) ve 2. až 4. ročnících – alespoň 1x v každém pololetí

2. Preventivní program B/4:
Zaměření: Šikana
Název: Žijeme s tolerancí…
Realizátor: Teen Challenge, PPP
Cíl: Realizovat ve třídách 4.S (Teen Challenge) a ve třídách 1.A a 2.A (PPP) aktivity zaměřené
na prevenci rasismu a netoleranci

3. Projekt „Nenech to být“ - škola je do něj aktivně zapojena, žáci jsou s ním seznámení na
začátku září, další informace pak na informačním panelu školní metodičky prevence
4. Monitorovat a následně řešit všechny náznaky i počínající šikany

POSTUPY, ÚKOLY, AKTIVITY…, KTERÉ NEJSOU ZDŮRAZNĚNY ČI ZAKOTVENY V MPP:
1. Realizační tým: ředitel, zástupkyně ředitele + výchovná poradkyně, školní metodička
prevence, příslušný třídní učitel
2. Ochranný režim:
a) Školní řád:
Škola má ve školním řádu zakotven zákaz chování mající charakter šikanování a opatření,
která se váží k tomuto porušení školního řádu.
b) Učitelé vykonávají dozor o přestávkách
c)Škola má pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a
mobilních telefonů: Pokud má student u sebe mobilní telefon, je povinen mít ho během
vyučování a zkoušek vypnutý. Je zakázáno zneužívání informačních technologií ke
znevažování důstojnosti.
d) Škola má na rizikových místech umístěny kamery (šatny, chodby, prostor u automatu) a je
během dne a po vyučování uzamčena
e) Jsou stanovena nápravná opatření:
(Projevy šikany jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených školním
řádem)
- výchovná opatření vycházející ze školního řádu
- snížení známky z chování
- převedení do jiné třídy
- ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska
výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v
diagnostickém ústavu;
- ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,
případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným
umístěním v diagnostickém ústavu;
- škola umožní agresorovi individuální výchovný plán
- doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy
apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP,
SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů,
případně převedení do jiné třídy.
3. Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole:
- Školní metodik prevence na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování
rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá odborníka.
- Postup v situacích, které, škola zvládne nebo musí zvládnout sama:

a) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu:
- Rozhovor s informátory, oběťmi…
- Nalezení vhodných svědků – rozhovor s nimi
- Ochrana oběti
- Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů scénářů (1. Rozhovor s oběťmi a rozhovor
s agresory směřuje k metodě usmíření, 2. Rozhovor s agresory směřuje k metodě nátlaku)
- Realizace vhodné metody
(Metoda usmíření – jde o proměnu vztahů mezi oběťmi a agresory – psychotechniky
Metoda vnějšího nátlaku – přinutit trestem a strachem viníky k zastavení šikany a
dodržování
norem chování – výchovný rozhovor, výchovná opatření, výchovná komise)
- Třídnická hodina – efekt metody usmíření nebo efekt nebo oznámení o potrestání agresorů
- Rozhovor s rodiči oběti, rozhovor s rodiči agresora
- Třídní schůzka a- info všem rodičům
- Práce s celou třídou – techniky na zlepšení vztahů
- nastavení pravidel
b) Scénář pro pokročilou neobvyklou šikanu (tzv. výbuch skupinového násilí či školní
lynčování) – tzv. Poplachový plán:
(Nelze čekat na odborníka – oběti ohroženi na zdraví či životě a později nemožno vyšetřit
Garantem proškolená metodička prevence)
- Zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy
- Záchrana oběti, zastavení násilí
- Zalarmování nejbližších pedagogů a info vedení
- Zabránění domluvě na křivé výpovědi
- Další pomoc oběti (lékař…)
- Oznámení policii, navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informování rodičů
- Rozhovor s oběťmi a informátory
- Rozhovor se svědky
- Rozhovor s agresory
- metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny
4. Ohlašovací povinnost školy při výskytu šikany:
- Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku či
trestného činu – obrací se škola na Policii ČR
- Škola se obrací na OSPOD pokud má podezření z ohrožení žáka(buď proto, že žák někoho
svým chováním ohrožuje sám sebe) a pokud rodiče nespolupracují
- Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností nebo při poskytování
školských služeb – má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka,
který byl útočníkem, i žáka, který byl obětí
5. Primární prevence šikanování – viz výše – Krátkodobé cíle

6. Vzdělávání:
Školní metodik prevence se průběžně vzdělává v otázkách prevence

-

7. Spolupráce s rodiči:
Škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně žáků před šikanou:
Info rodičům v případě výskytu šikany
Seznámení rodičů se Školním programem proti šikanování a s dalšími informacemi o šikaně
na webových stránkách školy a na třídních schůzkách
Info rodičům o zapojení školy do projektu „Nenech to být“

Vypracovala: školní metodička prevence Bc. L. Obergruberová
10.9. 2018

2.
PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
Školní rok 2018/19
Škola: SOŠ mediální grafiky a polygrafie
Školní metodik prevence: Bc. Lenka Obergruberová
1.Vyhodnotit plnění PP za školní rok 2017/18– září 2018
2.Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit PP pro školní rok 2018/19 – září
2018
3.Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad
metodiků prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich – průběžně dle termínů
jejich svolání
4.Koordinovat realizaci PP – průběžně po celý školní rok
5.Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika
prevence – průběžně po celý školní rok (viz Záznamník školní metodičky prevence)
6.Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na
školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování – září
2018 (viz PP)
7.Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči,
příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým chováním –
průběžně po celý školní rok (viz PP)
8.Získávat a shromažďovat všechny dostupné odborné informace, zkušenosti, pomůcky,
materiály… se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet a
poskytovat pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační panel, webové
stránky školy, školní časopis…) – průběžně po celý školní rok
9.Pravidelně se setkávat s TU, s učiteli teoretických i odborných předmětů, a s jejich pomocí
vyhledávat žáky problémové z hlediska rizikového chování – průběžně po celý školní rok (viz
PP)
10.Zajistit preventivní aktivity v rámci PP – průběžně po celý školní rok
11.Zvyšovat informovanost žáků a ovlivňovat jejich postoje s cílem prevence rizikového
chování (webové stránky, nástěnka, školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče,
pedagogy s PP (webové stránky, nástěnky, školní časopis a jiné) – průběžně po celý školní
rok
12.Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence rizikového
chování – průběžně po celý školní rok dle aktuální potřeby
13.Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle PP zaměřené na prevenci rizikového chování
(viz PP)
14.Prohlubovat své sebevzdělání v oblasti prevence rizikového chování.

15. Představit žákům 1. ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku
prevence – kde, kdy a jak se na ni žáci mohou obracet (září 2018)
16. Informovat žáky o preventivních aktivitách školy a zajímavostech v oblasti prevence
(webová stránka školy, informační nástěnka, časopis Bezevšeho a jiné)
17. Informovat žáky a rodiče o zapojení školy do projektu „Nenech to být“ (prevence šikany)
Časový harmonogram: 1. pololetí 2018

Bc. L. Obergruberová, školní metodička prevence
20.9.2018

3.
DŮLEŽITÉ INFORMACE A LEGISLATIVA pro pedagogy,
studenty, rodiče, ostatní…
(aktualizováno 20.9.2018)
LEGISLATIVA:
1. Zákon č. 94 /1963 Sb. o rodině
2. Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
3. Zákon č. 40/2009 Sb. – TRESTNÍ ZÁKON
4. Zákon 359/1099 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
5. Zákon 561/2004 Sb. o předškolních, základních a středních a vyšších odborných školách a jiném vzdělávání –
ŠKOLSKÝ ZÁKON
6. Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
7. Zákon č. 654/2017 Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek
7. Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací –
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
8. Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách
9. Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním
systému pedagogických pracovníků
10. Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (Vyhláška
116/2011 Sb. )
11. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných
12. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví (MŠMT č.j. 1094/2002-14)
13. Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. MSMT21149/2016)
14. Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intoleranci (MŠMT č.j.14423/99-22
15. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (MŠMT č.j. 37014/2005)
(XX. Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů - MŠMT č.j. 14514/2005-51)
16. Metodické doporučení k primární prevenci RCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
(MŠMT č. j. 14423/99-22)
17. Národní strategie primární prevence RCH u dětí a mládeže na období 2013-2018
18. Pravidla pro rodinu a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (MŠMT č. j. 11691/2004-24)
19. Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
20. Krajský akční plán primární prevence 2013-2018
21. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování
žáků (č.j. MŠMT – 43301/2013)
UŽITEČNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
LD Liberec: 485 106 464
LINKA BEZPEČÍ: 800 155 555 (zdarma, 24 h denně)

116 111 (i pro kybešikanu)
SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ: 737 436 120
LINKA POMOCI OBĚTEM NÁSILÍ DONA,BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ: 251 511 313
HELP LINE AIDS:800 144 444 (zdarma)
PORADNA PRO RODINU A MEZILID VZTAHY Č.LÍPA: 487 853 203, 607 862 086
(poradnacl@centrum.cz) Zdarma!!!---PORADNAPRO MEZIL.VZTAHY ÚSTÍ N.LABEM: 475 216 504, 775 234 159 (poradna.ul@centrum.cz)---TEEN CHALLENGE- ŠLUKNOV/CÍSAŘSKÝ: 412 386 429 (tcsluknov gmail.com)
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC,a.s.(Malého 3/282, 186 00 Praha 8) 224 814 284
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC: 485 103 190, 485 108 866
606167 312
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE „ŠLUKNOVSKO“: 778 742 766, 778 742 765
CENTRUM KROZOVÉ INTERVENCE SPIRÁLA ÚSTÍ NAD LABEM: 412603390 (mají pobočku v Rumburku)
PSYCHOLOG Mgr. Zdeněk Staněk, 720484975
LINKA PRO RODINU A ŠKOLU 116000
KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE A PORADNA PRO DĚTI : 607451588

UŽITEČNÉ WEBOVÉ ADRESY:
www.prevcentrum.cz
www.drogovaporadna.cz
www.dropin.cz
www.drogy.cz
www.ditěkrize.cz (týrání dětí)
www.internetporadna.cz
www.psychoterapeut.cz (poradna@psychoterapeut.cz)
www.plbohnice.cz (psychiatrická léčebna)
www.domacinasili.cz
www.stopnasili.cz
www.sikana.cz
www.pomoc-online.cz
www.e-bezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.poradenskecentrum.cz
www.kurakovaplice.cz
www.sananim.cz
www.modralinka.cz (linka důvěry pro mládež)
www.spondea.cz (linka důvěry pro mládež)
www.capld.cz (adresář linek důvěry)
www.casmp.cz (česká asociace školních metodiků prevence)
www.domovy-mladeze.cz
www.zivot-bez-zavislosti.cz/
www.kliceprozivot.cz (sborník Pedagogické střípky)
www.bezcigaret.cz
www.wl1.cz (K centrum – Rumburk)
www.linkabezpeci.cz
www.internet-hotline.cz (kyberšikana)
www.napisnam.cz (kyberšikana)
www.nuv.cz (Národní ústav pro vzdělávání - seznam certifikovaných zařízení pro prevenci)
www.odyssea.cz (vzdělávací programy pro učitele a žáky)

www.etickavychova.cz (portál pro etickou výchovu)
www.jsns.cz (Jeden svět na školách)
www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
www.najidilektora.cz
www.bezpecne-online.cz
www.prevence-info.cz
www.spirala.cki@volny.cz

LITERATURA:
K. Nešpor a kol.: Zásady efektivní primární prevence
K. Nešpor: Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou
J. Presl: Drogová závislost
Pedagogové proti drogám
M. Kolář: Bolest šikanování
Syrůček a kol.: AIDS
K. Nešpor, L. Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti
Prevence obchodu se ženami
K. Nešpor: Návykové látky – romantické období končí
D. Nováková: Metodika protidrogové prevence pro pedagogy
E.T.Goddetová: Úmění jednat s dospívajícími
M. Baxendale: Jak přestat kouřit
P. Višňovský, i. Bečková: Bludný kruh toxikomanií
K. Nešpor a kolektiv: Jak překonat problémy s návykovými látkami
„Testování dětí a mladistvých ve školách a škol. zařízeních pro podezření z užívání návyk.látek“
Výchova k toleranci, proti rasismu
C. Adanisová, J. Fayová: Už žádná tajemství (Jak uchránit své dítě před sexuálním násilím)
Děti a jejich problémy (Sborník studií)
S. Angus: Sex, AIDS, vztahy
J. Skácel: Až na dno
K.Nešpor,L. Csémy, Pernicová: Problémy s návykovými látkami ve školách.
K.Wágner a kol. Minimalizace šikany – Praktické rady pro rodiče
Vanessa Rogers: Kyberšikana – pracovní materiál pro učitele, žáky, studenty
Testování dětí a mladistvých na školách a školských zařízeních při podezření z užití návykových látek - x
E. Reitmayerová, V. Broumová: Cílená zpětná vazba - x
M. Kolařík: Interakční pschlogický výcvik (techniky pro práci se třídou) - x I – seznamovací hry, kooperace
II – speciální techniky
R. Potmannová: Hry pro posílení psychické odolnosti
A. Hickson: Dramatické a akční hry
A. Hobdayová, K. Kolierová: Tvořivé hry pro terapeutickou práci s dětmi
Hoppeovi S. a H.: Sociálně psychologické hry pro dospívající
Wilson P.: Základní kniha relaxačních technik
Liebman M.: Skupinová arteterapie
Valenta J. Učíme se komunikovat
Didaktika OSV
Učit se být
Manuál k řeči lidského těla
Timulák L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru
Bendl S.: Ukázněná třída

Valenta M.: Dramaterapie
Cangelosi J. S.: Strategie řízení třídy
Vacek P.: Rozvoj morálního vědomí žáků
Kříž P.: Kdo jsem, jaký jsem
Bakalář E.: Nové psychohry
Nešpor, Csémy, Perniclvá: Problémy s návykovými látkami ve školním prostřední, časná a krátká intervence
DVD:
Pokušení (alkohol, marihuana, doprava – odpovědnost)
Synkopa imunity (AIDS)
Mezi stěnami (o šikaně)
Řekni drogám ne
Sex.výchova aneb o sexu od A do Z
Pravda o drogách
Z kola na motorku
Když musíš, tak musíš – 6 krátkých filmů o drogách (30 minut, možno pustit v hodině a pak si o tom povídat)
(Tituly z uvedené literatury a VHS i DVD s tematikou rizikového chování, ale i mnohé jiné, jsou k zapůjčení u
školní metodičky prevence Bc. L. Obergruberové. K půjčení nejsou jen ty, označené x)
VHS:
Je kouření moderní?
Pít s mírou
Dokážete nekouřit?
Drog. problematika/sexuální výchova
Postřehy z Dánska
Řekni drogám ne!
(Tituly z uvedené literatury a VHS i DVD s tematikou rizikového chování, ale i mnohé jiné, jsou k zapůjčení u
školní metodičky prevence Bc. L. Obergruberové. K půjčení nejsou jen ty, označené x)

INSTITUCE:
- PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ POADNY
- ORDINACE AT (alkoholismus a jiné toxikománie)
- ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ NA PSYCHIATRICKÝCH KLINIKÁCH
- DROP IN
- SANANIM
- TEEN CHALLENGE
- KONTAKTNÍ CENTRA (KC) A JINÁ NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ:
- LINKY DŮVĚRY:
- PORADNY PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
- STŘDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
Pozor: Zvažte únosnost instituce pro dítě, protože na prvním kontaktu záleží, a pokud se zde udělá chyba, těžko
se později odstraňuje. Zjistěte si proto raději předem, jak nejrůznější odborníci, na které se obracíte, pracují co
jsou schopni a ochotni pro vaše dítě udělat. Než začnete jednat a tlačit dítě k návštěvě určité instituce,
nespěchejte a obraťte se na toto místo nejprve sami.

4.

ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ INFO:
ŠIKANA
Definice šikanování:
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu
žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či
skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v
podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či
ponižování.
Šikana
se
projevuje
i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.
Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.
Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií),
zejména
pak
mobilních
telefonů
a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří
v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků
pak určuje její závažnost.
Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem
kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi
rovnocennými partnery.
Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou provázány nebo se s
ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy
slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, phising.
Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti,
nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese.
Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.).
Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde
o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit.
Projevy šikanování: Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany
podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří:
-fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti);
-verbální
šikana,
přímá
a
nepřímá
–
psychická
šikana
(součástí
i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií);











je

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:
posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet;
kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem;
nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;
příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem;
skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;
nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich;
honění,
strkání,
šťouchání,
rány,
kopání,
které
třeba
nejsou
zvlášť
silné,
ale je nápadné, že je oběť neoplácí;
rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout;
žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.




































Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:
žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;
při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;
při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;
má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;
působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;
stává se uzavřeným;
jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;
jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;
zašpiněný nebo poškozený oděv;
stále postrádá nějaké své věci;
odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;
mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;
začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;
odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:
za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;
dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;
dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;
nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na
něm možno pozorovat i strach;
ztráta chuti k jídlu;
dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;
dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);
usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";
dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;
zmínky o možné sebevraždě;
odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;
dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma
krade peníze;
dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;
dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;
dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;
své
zdravotní
obtíže
může
přehánět,
případně
i
simulovat
(manipulace
s teploměrem apod.);
dítě se vyhýbá docházce do školy;
dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Následky šikanování:

Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem Utrpení oběti je nepředstavitelné a jeho
následky na těle i na duši mohou nést po celý život. V krajních případech může vést až ke smrti žáka.

UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
NÁVYKOVÁ LÁTKA = Droga = chemická či fyzická látka nebo jev, který ovlivňuje psychiku člověka a může
vyvolat závislost)
PŘÍZNAKY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG
Přímé známky zneužívání drog:
- vyšetření moči nebo jiného biologického materiálu prokáže přítomnost drogy
- u dítěte se najdou drogy (nebo pomůcky k jejich zneužívání - injekční jehly, speciální dýmky, papírky
k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, psaníčka – miniaturní obálky s práškem)
- dítě samo připustí užívání drog (třeba jen výjimečně)
- jizvy po vpiších v průběhu povrchových žil (například v loketní jamce)
- známky intoxikace (např. dítě působí dojmem, že je opilé, i když z něj není cítit alkohol, hovoří nezřetelně,
utlumené,zmatené, má zhoršenou pohybovou souhru, třes…)
Nepřímé známky vysoké závažnosti:
- dítě má přátele nebo známé, kteří drogy berou
- dospívající opodstatňuje užívání drog, má k nim pozitivní postoj, poukazuje na jejich léčivé účinky,
ztotožňuje se s drogovou kulturou, nepřiměřeně se věnuje studiu této problematiky
- krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (bývá i u problémů s hazardní hrou)
- útěky z domova bez zjevné příčiny, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu

Nepřímé známky nižší závažnosti:
Změny v chování, narůstající lhostejnost k původně atraktivním zábavám, častá únavnost, usínání přes den, či
naopak nespavost, úzkost, deprese, orientace na nové kamarády (ztráta starých přátel), stavy zvýšené aktivity
či naopak snižování aktivity,ubývání alkoholu a prášků v domácnosti, narůstající potřeba peněz, zhoršení
vzhledu a péče o zevnějšek, náhlé zhoršení prospěchu, ztráta zájmu o učení, ztráta zájmu o hodnoty, myšlenky,
zájmy a lidi dříve důležité, tajnůstkářství, lhaní, rozpačitost, rozporná tvrzení, podrážděnost, přecitlivělost,
náladovost, nervozita, agresivita, nesoustředěnost, poruchy paměti, nespolehlivost, vyhýbání se rodičům,
v konfliktech odchod z domova, dříve nezvyklé problémy s chováním ve škole (např. neomluvené hodiny,
pozdní příchody do školy…), ztráta chuti k jídlu, výraznější hubnutí, náhlá změna jídelních návyků, zvracení,
dříve normální dítě začne být neduživé, častěji nemocné, známky úrazů, odmítání lékařského ošetření,
opakovaně zarudlé oční spojivky, duchem nepřítomný pohled, rozšířené nebo naopak zúžené zornice…
Závažné je, pokud se vyskytuje více těchto známek současně, ale třeba jen jediná z nich může mít vážný
význam.

-

CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ PŘIJDE DOMU POD VLIVEM DROG
Zachovat klid (pokusit se odhadnout míru opilosti či intoxikace)

-

-

-

-

-

Snažit se zjistit, o jaký druh a jaké množství drogy šlo, případně zda došlo ke kombinaci alkoholu s jihnou
drogou
Pokud je dítě jen rozjařené nebo naopak mírně utlumené, ještě komunikuje a udrží rovnováhu, nechte je vyspat
(je-li mimo domov, neprodleně uvědomte rodiče)
Během noci se opakovaně přesvědčte o stavu dítěte
Vážný rozhovor odložte na dobu, až bude dítě střízlivé, ale určitě s ním pohovořte

KDY JE NUTNO VYHLEDAT LÉKAŘE, VOLAT POHOTOVOST
Pokud se dítě chová nepřiměřeně, je nebezpečí, že by mohlo ublížit sobě nebo druhým
Pokud upadá do bezvědomí
- Pokud je dítě bezvládné, nedá se probudit
- Jestliže došlo k úrazu hlavy, vdechnutí zvratků či jiným komplikacím
- Jestliže účinek drogy odezněl, ale přetrvávají psychické problémy (dítě například vyhrožuje…)

CO DĚLAT PŘI ZJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE DÍTĚ MÁ nebo může mít S DROGAMI PROBLÉM
Zkontaktujte se s odborníky - psychology, psychiatry, pracovníky nízkoprahových zařízení jako jsou např. KC…
(Vhodné je zkusit zkonzultovat stejný problém na více pracovištích - neškodí vyslechnout více názorů)
Obraťte se také na pedagogy školy - školního metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele…
Vyhledat pomoc není projevem slabosti nebo toho, že se výchova nezvládá, naopak je důkazem profesionality
či zralého rodičovství!!!!!!!!!!!!!!, proto neskrývejte, nepopírejte problém, snažte se ho řešit
Sežeňte si co nejvíc informací (zdroje: literatura, internet, rodiče s podobnými problémy…)
Nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit
S dítětem o drogách mluvte, diskutujte, naslouchejte mu. Vyslechnout dítě neznamená přistoupit na jeho
stanovisko
Pomozte dítěti nalézt aktivní zájmy, předcházejte nudě, travte s dítětem přiměřené množství času
Vytvořte zdravá rodinná pravidla (např. nepřijatelnost toho, přijít domů pod vlivem alkoholu a drog, dodržování
času dohodnutých návratů, právo na kontrolu, pomoc v domácnosti...).Dítě musí vědět, že je pro něho
výhodnější tato pravidla dodržovat a že jejich nedodržování přinese následky (např. snížení či pozastavení
kapesného, domácí vězení, zákaz návštěv riskantních večírků a koncertů...)
Při řešení se nespokojujte s mlhavými sliby, ale trvejte na konkrétních krocích – podrobení se vyšetření,
návštěva nízkoprahového zařízení, věnování více času studiu, rozejití se s partou. Každý pozitivní krok či změnu
k lepšímu oceňte
Podporujte sebevědomí svého dítěte, oceňujte jeho pozitivní stránky, přijímejte jej i s jeho chybami, dávejte
mu najevo, že ho máte rádi
Zajímejte se o kamarády a přátele (jeho vztah k nim, jací jsou, jak se chovají, co si mé dítě o nich myslí, jak jsou
pro něho důležití, kde a jak s nimi tráví volný čas). Je-li to vhodné či potřebné, pokuste se o změnu společnosti
Nepodporujte financování drog nepřiměřenými finančními částkami
Zdůrazněte svému dítěti, že jste za ně právně odpovědní – máte právo a povinnost kontrolovat, kde dítě je, co
dělá, s kým je ve styku
Nevěřte tvrzení dítěte ve vztahu k drogám, že se nic neděje, že má vše pod kontrolou, že je vše v pořádku
Nejednejte chaoticky a impulzivně
Nedělejte zbytečně dlouho „dusno“ – parta a nevhodní přátelé y se tím stávali ještě přitažlivějšími
Nedejte se vydírat, neustupujte
Spolupracujte se dalšími dospělými v nejbližší i široké rodině i s dospělými mimo rodinu. Nikoho neobviňujte
(zvláště ne svého partnera). Nezanedbávejte ostatní členy rodiny
Neztrácejte naději, není zázračné řešení, pomoci může jen dlouhodobá strategie. Vaším tichým spojencem je i
přirozený proces zrání
RIZIKA UŽÍVÁNÍ DROG
1. Riziko vzniku závislosti
Některé drogy ji vyvolávají velmi rychle (pervitin, opiáty), jiné pomaleji (marihuana). Čím mladší organismus,
tím rychleji může závislost vzniknout.

Závislost je definována čtyřmi faktory:
- neodolatelná touha po opakování
- tendence zvyšovat dávky
- abstinenční syndrom
- negativní důsledky pro jedince i společnost
Dva typy závislosti:
- psychická – vzniká na všechny drogy, nejde vyléčit, jen abstinovat. (Mozek si už navždy pamatuje, jak to bylo
pěkné)
- fyzická – vzniká jen na látky tlumivé (např. opiáty). Je snadnější se jí zbavit (ale fyzicky bolestné).
2. Riziko předávkování (může vést až ke smrti)
3. Riziko otravy příměsemi (může vést až ke smrti)
4. Riziko zdravotních následků (můžou vést ke smrti)
- přenos infekce (žloutenky, AIDS...)
- poškození nejrůznějších orgánů dle typu drogy
- poškození plodu v těle matky
- poškození psychiky
5. Riziko sociálních a dalších následků: Ztráta rodiny, přátel, zaměstnání, kriminalizace, existenční problémy,
následky řízení motorového vozidla či jiné práce pod vlivem drogy – pro samotného uživatele i pro jeho okolí...

NĚKTERÉ MÝTY VE VZTAHU K DROGÁM:
1. Braní drog je každého věc.
Je to jeden z nejrozšířenějších mýtů. ALE:
- Braním drog si můžu poškodit své zdraví – léčím se – mou léčbu platí i lidé, kteří drogy neužívají
- V důsledku braní drog se může stát, že nemůžu chodit do práce – živí mě lidé, kteří drogy neberou (a to i
tehdy, když se ocitnu ve vězení).
- V důsledku braní drog můžu fyzicky blížit lidem v mém okolí, kteří drogy neberou (například při autonehodě
způsobené vlivem drog).
- V důsledku braní drog velmi pravděpodobně nějak psychicky ublížím lidem z mého nejbližšího okolí.
- Jsem – li žena, v důsledku braní drog mohu ublížit svému dítěti, které se ještě nenarodilo a je na mě závislé.
...
2. Na něco umřít musím. Kolem je takové množství dalších škodlivin, že je to stejně jedno apod.
To je sice pravda, ALE braním drog si úmyslně mohu svůj život zkrátit (zatímco škodliviny kolem mne většinou
ovlivnit nemohu) a úmyslně si mohu přivodit mnohé nemoci, které bych možná stejně dostala,ale mnohem
později .
3. Člověku stačí dát si pozor a přestat dřív, než mu drogy ublíží.
ALE: Nikdo nezačne brát drogy s tím, že mu ublíží, každý zpočátku věří, že on to zvládne a kdyby začaly
problémy, hned přestane. Každý chce brát z drog jen pozitiva a vyhnout se negativům, ale to nejde.
4. Můj dědeček, známý...užíval drogy (kouřil...) a dožil se bez problémů požehnaného věku.
ALE: Každý máme hranici obranyschopnosti proti negativním jevům jinou a o té své nikdo neví, jakou ji má
zrovna on.
5. Každý to někdy potřebuje.
Není pravda- je spousta lidí, kteří drogu nepotřebují, prožívají i
bez ní šťastný a plnohodnotný život.
6. V malém množství neškodí.

Může to být pravda, ale nemusí. Někdy i jeden jediný, první a poslední joint může spustit do té doby dřímající
psychické onemocnění

NETOLISMUS (ZÁVISLOST NA VIRTUÁLNÍCH DROGÁCH) A GAMLING (PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ)
NÁSLEDKY:
1. PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
- Rodina - zhoršení vztahů, odcizení, rozpad ...
- Přátelé – zhoršení vztahů, odcizení, ztráta
2. PROBLÉMY V PRÁCI
- Finanční ztráty v důsledku většího výskytu chyb, méně kvalitní práce...
- Ztráta zaměstnání
3. EXISTENČNÍ PROBLÉMY
- Nastávají v důsledku ztráty zaměstnání č velkých finančních ztrát
4. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY
- Bolesti hlavy, páteře, očí, deprese, sebevražedné sklony, sebevražda
JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT:
Hranice mezi prací, koníčkem, zábavou a závislostí je velmi tenká.
Poznám, že vzniká závislost tehdy, jestliže:
a) se objevují problémy v některých z výše uvedených oblastí
b) se toto moje konání stane způsobem řešení mých problémů
c) se nějak výrazněji začne měnit můj životní styl (ztráta koníčků, zanedbávání životosprávy...)

KOUŘENÍ TABÁKU
NEGATIVNÍ ÚČINKY na zdraví:
1. Škody na krevním oběhu a nervovém systému – způsobuje nikotin
- Mozkové poruchy (mrtvice)
- Cévní kornatění (křečové žíly)
- Zužování až uzávěr tepen (infarkt)
- Nedokrvenost oblasti končetin
- Nekrotický rozpad tkáně
2. Škody na dýchacím a jiném ústrojí (poškození sliznic, snížení jejich obranyschopnosti) – způsobuje dehet
- Virový zánět dýchacích cest
- Kuřácký kašel
-Rozedma plic
- Astma
- Vředy
3. Rakovinné bujení – způsobuje hlavně dehet, ale i další rakovinotvorné látky (jako benzpyren apod.)

- Dochází k chronickému poškození buněk, které se stávají náchylné k nádorovému bujení. Nejčastější je
rakovina plic.
4. Narušení přenosu kyslíku do organismu, zvláště do mozku
- Únava
- Bolest hlavy
5. Další
- Rychlejší stárnutí kůže, vrásky
- Deprese
- Poškození plodu a narozených dětí u žen kuřaček
- Zápach z úst i dalších částí těla
- Snížení potence až impotence u mužů

RŮZNÉ O KOUŘENÍ

-

-

- Pro nekuřáky je nebezpečné i pravidelné pasivní kouření.
- Nikotin v cigaretách je návykový, je to nejnávykovější droga v naší
Společnosti (návykovější než heroin).
Kouření cigaret je jednou z hlavních příčin srdeční choroby a rakoviny
plic.
Dospívající jsou více kouřením ohroženi než dospělí, jejich organismus je vnímavější na škodliviny, více ho
zasáhnou, poškodí, rychleji si na drogu zvykne. Ten, kdo začal kouřit v 15 letech se vystavuje trojnásobnému
riziku úmrtí na rakovinu, než ten, kdo začne později.
- Kuřáci si zkracují průměrný věk asi o 10 – 15 let.
Většina kuřáků ví, že kouření je hloupost, proto se bojí, aby v tom
nezůstali sami. Rádi nabízejí cigaretu druhému.
Dle nejnovějších výzkumů škodí kouření ženám mnohem více než
mužům: - U žen je 2x větší riziko depresí a navíc riziko rakoviny děložního čípku.
Svým kouřením ohrožuje každý kuřák i své blízké – nekuřáky (ročně zemře v Čechách 120 nekuřáků na následky
pasivního kouření)
Chudší kuřáci zemřou častěji už ve středním věku – kouří méně kvalitní
cigarety (bez filtru), chybí kompenzace zdravou stravou.
Kouř obsahuje 4000 látek, rakovinotvorných z nich je 63! (nejjedovatější
např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku, kyanidy, sirovodík, acetaldehyd)
Obvyklý argument kuřáků: „Můj známý kouřil celý život krabičku, dvě denně a dožil se ve zdraví vysokého
věku.
ALE: Každý máme jinou zásobu obranných látek , někdo menší, někdo větší, proto následky zasáhnou každého
v různém věku. Nikdo nevíme, nelze odhadnout, jak na tom budeme my!!!

PITÍ ALKOHOLU
NEGATIVNÍ ÚČINKY:
1. Škody na trávicím ústrojí
a) poruchy trávení (nechutenství, zácpy, průjmy...)
b) vředy
c) poškození jater (může vést ke smrti)
2. Škody na srdci a oběhovém systému
a) zbytnění srdce
b) Kornatěn cév s následkem vysokého tlaku
3. Škody na vylučovacím ústrojí – poškození ledvin

4. Škody na nervovém systému
a) třes prstů, noční pocení, nespavost, dráždivost, slabost, malátnost, bolesti hlavy...
b) oslabení paměti
c) zánět nervů (mravenčení v končetinách, křeče v lýtkách...
d) pomočování
e) duševní nemoci – delirium tremens, Korsakovova alkoholická psychóza, alkoholické edemence, alkoholické
halucinózy, epilepsie...
f) deprese
5. Další:
- útlum sexuality
- rychlejší kosmetické stárnutí, kožní poruchy...
- poškození plodu těhotné ženy, která pije alkohol
- riziko náhlého výpadku pozornosti, chybné reakce a odhadu situace, špatné sebeovládání – s následkem úrazu
při řízení vozidla, při sportu, při práci...
- riziko udušení se zvratky po požití většího množství alkoholu
MÝTY O ALKOHOLU:
1. Alkohol je povzbuzující prostředek, vzpruží nás. Ne!!! Alkohol zpomaluje činnost mozku a míchy.
2. Jestliže chcete pít, je lepší pít pivo, či víno, než „tvrdý“ alkohol, Ne!!! Pivo, víno i tvrdý alkohol - všechny
obsahují drogu alkohol, proto mají za následek stejné účinky.
3. Sklenka alkoholu vás v zimě zahřeje. Ne!!! Sklenka alkoholu způsobí, že se krevní cévy těsně pod povrchem
kůže roztáhnou. Ačkoliv toto roztažení vytváří pocit tepla, tělo ve skutečnosti ztrácí teplo rychleji a tím způsobí
pokles tělesné teploty.
4. Alkohol léčí depresi. Ne!!! Alkohol je sedativum. Člověka v depresi může dovést k tomu, že se bude cítit ještě
hůře. Pití alkoholu naopak samo o sobě může vést k depresi.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT:
Alkohol je pro mladé dospívající mnohem nebezpečnější než pro dospělé.
Dospívající se opijí rychleji a menším množstvím alkoholu, jejich těla se snadněji poškodí.
Důvody:
- Játra dospívajícího ho nejsou schopna odbourávat v takové míře, jako u dospělých
- Mnohem menší množství alkoholu než u dospělých může u mladistvých způsobit otravu.
- Návyk na alkohol se u dospívajících vytváří rychleji než u dospělých.
Proto ve vyspělých zemích je povoleno podávat alkohol až od 20, případně 21 let. Česká republika je bohužel
v tomto směru hodně zaostalá.
V naší společnosti se obecně pije hodně (patříme k zemím s velmi vysokou spotřebou alkoholu.
Je spousta lidí, kteří pijí dost a nemají žádné problémy, ALE je další spousta lidí, kteří pijí a projevují se u nich
některé z výše uvedených negativních účinků.
Nikdy nevíme,kam kdo z nás bude patřit, i když momentálně žádné problémy nemáme. Můžou se projevit
zítra, pozítří – a pak už může být na přestání pozdě!!!
Všichni, kdo pijí alkohol, s oblibou říkají na jeho obhajobu, že v malém množství neškodí. ZNÁ ALE KAŽDÝ
ZROVNA TU SVOU MALOU MÍRU, KTERÁ MU S JISTOTOU NEŠKODÍ?
(Pro závislého alkoholika existuje jen jedna cesta ven – začít se léčit a pak celý život abstinovat. )

UŽÍVÁNÍ MARIHUANY

(nositelem účinku je tetrahydrokannabinol - THC)
Účinky: euforie, pohoda, uvolněnost, vyrovnanost, zmírnění úzkosti a bolesti, uvolnění svalového napětí
(Parkinsonova nemoc, roztroušená skleroza), zmírnění nutkání na zvracení (chemoterapie...)
Známky užití marihuany: zarudlé oči, zrychlený puls, bolest na prsou, kašel nebo sucho v ústech, hlad, hlasitější
hovor, nepřiměřený smích, kolísání nálad, únava, chladné končetiny, typický zápach podobný zápachu po
spálené trávě či bramborové nati
Předávkování: apatie, poruchy chování, stavy náhlé paniky či jiné psychické problémy
Následky dlouhodobého užívání:
1. Vznik psychické závislosti
2. Zdravotní následky:
- poruchy menstruačního cyklu až neplodnost, možné poškození plodu
- neplodnost u mužů (snížení množství spermatu a pohyblivosti spermií)
- chronické záněty spojivek
- zánětu hltanu, dýchacích cest
- rakovina plic a dalších orgánů, kterými prochází marih.kouř (dehet obsažená v mar. má o 50% víc rakovin.
látek než cigareta)
- oslabení imunitního systému
- vyšší riziko vzniku duševních poruch
Je nebezpečná pro lidi s nemocným srdcem, vysokým tlakem a lidí psychicky labilní!!!
3. Další následky:
- ztráta zájmů
- potlačení schopnosti prožívat radost bez drogy
menší péče o zevnějšek
- podrážděnost
- zhoršení paměti na nedávné věci
- zhoršená schopnost soustředění
- zpomalení životního rytmu
- horší školní prospěch
- citové otupění
- - neochota přebírat odpovědnost
- nižší obratnost
- zhoršená schopnost orientace v prostoru a čase
- delší reakční čas (automobilové nehody – schopnost řídit motorové vozidlo je zhoršená i 24 hodin po
vykouření
1 jointa)

„Marihuana dělá z nadaných průměrné, z průměrných hloupé, z bojovníků poražené“

MARIHUANA VERSUS ALKOHOL A TABÁK
- Na marihuaně je závislých 5 – 30%, na A 10 – 12%, na nikotinu 70%
- Dehet obsažený v marihuaně má o 50% víc rakovinotvorných látek

- Alkohol se z těla odbourá během pár hodin (obsahuje etanol), THC se ukládá v tucích (v orgánech obsahujících
tuky, jako je mozek, játra, plíce, pohlavní žlázy –varlata a vaječníky, slezina. Zůstává v každé buňce, kde je tuk.
Odbourává se velmi pomalu, i 1 jont je prokazatelný po několika dnech až týdnech. I příležitostný konzument
má tedy THC dlouhodobě v těle).
DALŠÍ POZNÁMKY:
- Legalizace = ve smyslu – na lékařský předpis a podléhající přísné kontrole
- Ani po zavedení skutkové podstaty trestného činu do našeho právního řádu se nesnížila konzumace drog (ale
nedošlo ani ke zvýšení kriminalizace konzumentů)
- V Holandsku se od roku 2003 smí prodávat na předpis – lidem s rakovinou, chronickou bolestí, lidem HIV
pozitivním
- V Kanadě, Austrálii a 14 státech USA je povoleno její pěstováni pro potřebu léčby
JAK THC OBSAŽENÉ V MARIHUANĚ PŮSOBÍ NA MOZEK:
- Receptory = místa na buňkách, citlivá na určité chemické látky
- Ligand = to, co se váže na receptor
- V nervovém systému se tyto ligandy nazývají neurotransmitery = látky, přenášející nervový vzruch přes místa,
kde navazuje jedna nervová buňka na druhou
- Neurotransmitery jsou buď endogenní (mozek je vyrábí sám), nebo exogenní (musejí se do mozku dodat
zvenčí)
- Nejznámější endogenní ligandy: adrenalin, noradrenalin, dopamin (zajišťuje po psych. stránce iniciativu,
spontaneitu…), serotonin (přispívá k emočnímu uvolnění, působí proti impulzivitě, úzkosti a depresi),
acetylcholin
- Exogenními ligandy jsou často léky, drogy…
- THC je exogenním ligandem pro cannaboidní receptory v mozku (endogenním ligandem je anandamid)Dodám-li mozku THC – rozvíjejí se účinky jako je zmírnění vnímání bolesti, úzkosti, nucení na zvracení, uvolňuje
se svalové napětí…

5.
DOPORUČENÝ POSTUP – NÁVYKOVÉ LÁTKY (I ALKOHOL)
A. Přistižení žáka při konzumaci NL
- zabránit žákovi v konzumaci, za přítomnosti další osoby látku odebrat /později postupovat jako
v bodech NÁLEZ NL – netestovat, sepsat, vyrozumět policii, nestíhá-li policie, dát látku zatím do
trezoru/
- jednat dle závažnosti stavu žáka
a/ hrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě
- zajistit nezbytnou pomoc
- přivolat lékaře
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka
- není-li rodič či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc
- později postupovat dle bodu c/
b/nehrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě, ale není-li schopen pokračovat ve výuce či dbát pokynů
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka a vyzvat je, aby si žáka vyzvedli
- není-li rodič či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc
- později postupovat dle bodu c/
c/nehrozí-li mu nebezpečí a může setrvat ve výuce
- zajistit vyjádření žáka
- informovat vedení školy
- vyvodit sankce stanovené školním řádem
- nestalo-li se už, informovat rodiče
- vyrozumět OSPOD, oznamovacím místem je příslušný odbor dle místa bydliště
- mají – li rodiče či žák zájem – poskytnout informace o možnostech odborné pomoci
B. Podezření, že žák je pod vlivem NL
a/ hrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě
- zajistit nezbytnou pomoc
- přivolat lékaře
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka
- není-li rodič či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc
- později postupovat podle vhodných částí bodu c/
b/nehrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě, ale není-li schopen pokračovat ve výuce či dbát pokynů
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka a vyzvat je, aby si žáka vyzvedli
- není-li rodič či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc
- později postupovat dle vhodných částí bodu c/
c/nehrozí-li mu nebezpečí a může setrvat ve výuce
- vše sepsat
- možno udělat orientační test na přítomnost NL /v souladu se školním řádem/
- je-li test pozitivní či žák se odmítne testu podrobit ,pak - zajistit vyjádření žáka, informovat vedení
školy, vyrozumět rodiče, vyrozumět OSPOD, mají – li rodiče či žák zájem – poskytnout informace o
možnostech odborné pomoci, vyvodit sankce stanovené školním řádem

C. Podezření, že žák se dopustil trestného činu v souvislosti s NL (= výroba, pěstování , distribuce,
navádění, přechovávání, propagace…) – má škola ohlašovací povinnost – Policii ČR
D. Nález NL
a/ Nález látky, kterou považují pracovníci za NL
- netestovat
- uvědomit vedení školy
- sepsat
- vyrozumět policii (ta látku zajistí)
- nestíhá-li policie, za přítomnosti dalšího pracovníka dát v gumové rukavici do trezoru, napsat
datum, místo, čas, jméno (tam to zůstane uchováno do příjezdu policie)
b/Zadržení látky u žáka, kterou pracovníci považují za NL
- netestovat
- uvědomit vedení školy
- sepsat + vyjádření žáka (datum, místo, čas, jméno, podpis žáka), odmítá-li, uvést tuto skutečnost do
zápisu
- vyrozumět policii (ta látku zajistí)
- nestíhá-li policie, za přítomnosti dalšího pracovníka dát v gumové rukavici do trezoru, napsat
datum, místo, čas, jméno (tam to zůstane uchováno do příjezdu policie)
- informovat rodiče
- je-li látka u žáka, který se jí intoxikoval, předat látku lékaři
- je-li potřeba, vyvodit sankce stanovené školním řádem
c/Důvodné podezření, že žák má NL u sebe
- jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku (nebo provinění u nezletilé osoby),
proto informovat policii a zkonzultovat s ní další postup
- informovat rodiče
- žáka izolovat od ostatních,mít ho pod dohledem až do příjezdu policie (neprovádět prohlídku jeho č
osobních věcí)
- sepsat
- informovat vedení školy
- je-li potřeba, vyvodit sankce stanovené školním řádem
POZNÁMKA:
Požívání NL dětmi je v ČR považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na
pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů OSPODU

6.
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE
SOŠ mgp Rumburk
(na období 2015 - 2020)
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:
Název a adresa školy:
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Jiříkovská 814/4
408 01 Rumburk
Kontakt:
telefon: 412 332 072
e-mail: info@sosmgp.cz
web: www.sosmgp.cz
Ředitel:
Mgr., Bc. Jiří Uher
telefon: 412 332 072
e-mail: uher@sosmgp.cz
Školní metodička prevence (+ vychovatelka na DM):
Bc. L. Obergruberová
telefon: 731 271 992, 412 332 072
e-mail: obergruberova@sosmgp.cz

Výchovný poradce:
Mgr. Josef Makovský
telefon: 412 332 072
e-mail: makovsky@sosmgp.cz
Zástupkyně ředitele pro TV:
Mgr. Iva Šabatová
telefon: 412 332 072
e-mail: sabatova@sosmgp.cz
Zástupce ředitele pro OV:
I. Šabata

telefon: 412 332 072
e-mail: sabata@sosmgp.cz
Preventivní tým:
(Kontakty – viz výše)

-

ředitel školy Mgr., Bc. Jiří Uher

-

zástupkyně ředitele pro TV Mgr.I.Šabatová
zástupce ředitele pro OV I. Šabata
výchovný poradce Mgr. J. Makovský

-

školní metodička prevence

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického průmyslu.
Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj.
Škola se nachází v malém příhraničním městě (10 000 obyvatel) a patří mezi menší městské školy
(viz údaj o počtu žáků výše). Skládá se ze tří navzájem propojených budov, součástí školy je kromě
jídelny vlastní domov mládeže, kde je ubytováno 50 žáků. Neubytovaní žáci buď přímo v Rumburku
bydlí, nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole probíhá nejen teoretické vyučování,
ale také odborný výcvik - a to v dopoledních i odpoledních hodinách.
Pro volnočasové aktivity nemá škola vlastní prostory, pouze hřiště u školy a 1x týdně mají žáci
k dispozici sportovní halu v rámci sportovního kroužku.
Riziková místa pro výskyt rizikového chování:
- uvnitř školy : šatny, WC, chodby, prostor u automatu. Chodby, šatny i prostor u automatu jsou
zabezpečeny kamerami, na chodbách vykonávají učitelé o přestávkách dozor. Škola je během dne i
po skončení vyučování uzamčena.
- vně školy: rumburské parky
Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola – „rodinné prostředí“, kladný vztah žáků
k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování, zabezpečení školy (dozor
na chodbách, kamery, uzamčení školy)
Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce s rodiči
vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště, vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském
výběžku…
Vnitřní informační zdroje:
- odborná literatura, časopisy, filmy – knihovnička školní metodičky prevence
- webové stránky školy – odkaz školní metodičky prevence (www.sosmgp.cz)
- školní časopis Bezevšeho
- nástěnka školní metodičky prevence
Vnější informační zdroje:
- viz Kontakty (součást PP)
- viz Důležité info pro rodiče, žáky, pedagogy a legislativa (Příloha PP)

DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:
1. Směřovat ke snižování výskytu rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu,
užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu, což je i život bez drogových
a jiných závislostí)
2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany, záškoláctví…)

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:
1. Zvýšit znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog
(především marihuany) a jiných závislostí (PC…) – dostatek znalostí je předpokladem pro správné
rozhodování žáků (dle možností ovlivnit též postoje a chování žáků)
2. Zlepšit kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany), důsledně řešit
každou počínající šikanu a zvyšovat informovanost žáků na téma šikana.
3. Snížit výskyt záškoláctví na škole
4. Snížit výskyt dalšího rizikového chování žáků školy (rizikové sexuální chování, sebepoškozování
apod.)
KRÁTKODOBÉ CÍLE (specifické, konkrétní) - viz MPP pro každý školní rok
(Tyto krátkodobé cíle pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé a jsou jedinou částí PP,
kterou je možné kvantitativně vyhodnocovat).
Zpracovala školní metodička prevence Bc.Lenka Obergruberová

7.
KRIZOVÝ PLÁN - AMOK
= krizová situace v budově školy.
Nastává, když nějaký pachatel, zjevně bez volby nebo cíleně, prostřednictvím zbraně, výbušnin,
nebezpečného nářadí nebo neobvyklého použití násilí ohrožuje nebo zabije neurčitý počet osob nebo
se toto dá očekávat.
CO DĚLAT:
1. Věřit tomu, že se děje něco vážného, nepodceňovat situaci.
2. Nikam neutíkat, ale zabezpečit se na místě. Žáky postavit na bezpečné místo ve třídě, tj. ke stěně u
dveří nebo pod okny. Dveře zabarikádovat.
3. Komunikace:
a) Každý učitel by měl mít u sebe v hodinách mobilní telefon, ze kterého může volat vedení školy,
policii…
b) Žákům přikázat, aby vypnuli mobil
c) Při komunikaci s policií (158) sdělit: - kde jsem (např. SOŠ mgp, Jiříkovská 840/4, Rbk)
- co se stalo (např. podezření ze střelby)
- přesněji označit místo (např.2. patro školy)
4. Vyčkat na pomoc – Policii ČR. nenechat se vylákat ven, ani kolegy (může to být léčka ze strany
agresora)
Poznámka: Na 99% to bývá žák školy, i bývalý.
TYPICKÉ JEVY AMOKU:
- Převážně se jedná o mužského pachatele jako jednotlivce ve věku mezi 15 až 40 lety
- Amok probíhá v rychlém časovém sledu, přibližně 1 hodinu
- Pachatel disponuje střelnou nebo bodnou zbraní
- V nejrozhodnější první fázi AMOKU není čas na nasazení speciálních jednotek, ale policistů, kteří
dorazí na místo jako první
- Pachatel je do příjezdu prvních policistů stále aktivní
- Pachatel je v situaci, kdy stále ovlivňuje jiné osoby
- Pachatel nemá v úmyslu zůstat nepoznán
- Útěk zpravidla nepatří k plánovanému činu, eventuálně se pokouší dosáhnout jiného místa činu)
další potencionální oběti
- Jedná se ze statistik nejčastěji o střední školy
PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ:
1. Uzamykání školy
2. Sledovat pohyb cizích osob – nebýt lhostejný a laxní k cizím osobám pohybujícím se po škole a chtít
vysvětlení, co zde hledají
3. Zásada vnitřní komunikace – podobně jako u evakuace je pro vyhlášení poplachu AMOK
zodpovědný ředitel školy či jeho zástupce
4. Tipování rizikových žáků – sledovat nestandartní chování žáků a zaměstnanců (např. zájem o
zbraně, agresivita atd.)

UPOZORNĚNÍ:
- nechodit osobně ani nikoho neposílat pro žáky, kteří se pohybují mimo učebny (ti se po škole
nepohybují, ale zůstávají na místě, kde se snaží ukrýt)
- policie nebude pomáhat raněným apod., její primární úkol je zneškodnit pachatele, tj. budou kolem
vás třeba na chodbě procházet, ale nemá cenu je žádat o pomoc.

8.
NABÍDKA FILMŮ PRO ŽÁKY- TÉMATA Z OBLASTI
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
1.NÁŠ VŮDCE
- německý film, 110 minut
- pedagogický experiment, který zašel příliš daleko (nacismus, fašismus)
2.ZLO MEZI NÁMI
- švédský film, 113 minut
- šikana na internátní škole
3.CANDY
- australský film,108 minut
- velká láska a závislost na heroinu
4.ZKAŽENÁ MLÁDEŽ
- estonský film, 100 minut
- o šikaně
5.TRAINSPOTTING
- skotský film (VB), 93 minut
- o skupině přátel závislých na heroinu (drastické!)
6.MEZI ZDMI
- francouzský film, 130 minut
- o středoškolská třídě žáků v problematické pařížské čtvrti a učiteli s neobvyklými výchovnými metodami
7.REQUIEM ZA SEN
- americký film, 102 minu
- o závislosti matky i syna (drastické!!!!!!!!)
8. KOKAIN
- americký, 124 minut
-skutečný příběh obchodníka s kokainem-70. léta
9. PERNÍKOVÁ VĚŽ
- český film, 97 minut (režie Ml Štaindler)
- dva kamarádi, závislost na pervitinu vede ke smrti dívky
10. SUZANNE
- česko-slovenský film, 130 minut
- mladá dívka se přítelem, oba závislý, ona otěhotní, najde cestu ven ze závislosti, on ji zabije
11. KATKA
- český, dokumentární (režie H. Třeštíková), 90 minut
- o životě narkomanky (silný příběh)
12. MANDRAGORA
- český film, 126 minut
- svět pražských prostitutů
13. RENÉ
- český, dokumentární, (H. Třeštíková), 83 minut
- mladý muž, zloděj, neschopná normálního života
14. TŘINÁCTKA
- americký, anglický, 96 minut
- matka, dcera v pubertě, problémy spojené s dospíváním (drogy, povrchní erotické zkušenosti)
15. MEZI ŘÁDKY
- americko - německý, 123 minut
- středoškolská třída žáků ohrožených násilím, rasismem se změní díky učitelce
16. SAMI

- český, doporučená školní výuková pomůcka, 32 minut
- o anorexii, bulimii
- jde zdarma pustit z webu
17. MEZI NIMI
- český, doporučená školní výuková pomůcka, 40minut
- o HIV
-jde zdarma pustit z webu
18. MEZI STĚNAMI
- český, doporučená školní výuková pomůcka, 38 minut
- o šikaně
- jde zdarma pustit z webu (www.prevence-info
(ale není moc dobrý)

