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Plán aktivit primární prevence rizikového chování  v jednotlivých třídách bude pro školní rok 

2018-2019  aktualizován vždy v měsíčním plánu  akcí školy. 

 

  



 
1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 

 
    název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno,          

                      Pařížská 2199, příspěvková organizace   

 

    adresa: Pařížská 2199, 272 01Kladno  

    odloučené pracoviště: MŠ Pařížská 2249, 272 01 Kladno 

    e-mail: koralekkladno@volny.cz 

www.koralekkladno.cz     

    zřizovatel: Statutární město Kladno 

typ školy: obecní s právní subjektivitou 

právní forma: příspěvková organizace 

identifikátor školy: 600 044 661 

 

škola sdružuje:   

1. základní škola  

2. základní škola speciální 

3. mateřská škola  

4. školní družina 

5. školní klub 

6. školní jídelna 

 

Vzdělávací programy školy 
 

Cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky se souběžným postižením více vadami v 

podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb. 

ŠVP pro ZŠ podle RVP ZV přílohy LMP 2. stupeň ZŠ                   11 žáků 

ŠVP pro ZŠ „Učíme se pro život“ - 1.stupeň ZŠ         16 žáků  

ŠVP pro ZŠ „Učíme se pro život“ - 2.stupeň ZŠ                             11 žáků 

ŠVP pro ZŠS díl I. „Učíme se pro život“                                   23 žáků 

ŠVP pro ZŠS díl II. „Učíme se pro život“                                  24 žáků            



ŠVP pro ŠD a ŠK „Učíme se pro život“                                           38 žáků 

ŠVP pro MŠ „Hrajeme si celý rok“                              22 žáků 

 

Hlavní vzdělávací cíle  

a) Poskytovat vzdělávání a výchovu se zaměřením na individuální potřeby každého jedince a 

ohledem na míru postižení.  

b) Rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti žáků, ovlivňovat jejich další rozvoj rozšiřováním 

soustavy volitelných a nepovinných předmětů zaměřených podle podmínek školy na praktické 

činnosti, pracovní, výtvarnou a estetickou výchovu. 

c) Zlepšovat kvalitu vyučování 

 rozvíjením a utvářením klíčových kompetencí ve výuce 

 posilováním úlohy motivace 

 rozvíjením samostatnosti a tvořivosti žáků volbou vhodných didaktických metod a 

forem práce s důrazem na vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi věkově a 

intelektově rozdílnými skupinami, využíváním názoru, učebních a kompenzačních 

pomůcek, didaktické i výpočetní techniky 

 vedením žáků k aktivnímu vyhledávání a zpracovávání informací, k získávání 

vědomostí a znalostí, ale i dovedností a schopností aplikovat získané poznatky, 

diskutovat a rozvíjet schopnost vyjadřovat své názory, k umění učit se, 

spolupracovat, komunikovat, řešit problémy 

 rozvíjením samostatnosti a tvořivosti žáků volbou vhodných didaktických metod a 

forem práce s důrazem na vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi věkově a 

intelektově rozdílnými skupinami 

 u žáků těžce postižených uplatňovat formy alternativní a augmentativní 

komunikace jako prostředek pro dorozumívání s jeho okolím, rozvíjet jejich 

pohyblivost, aby dosáhli co nejvyšší míry pohybové samostatnosti a naučit je 

základům sebeobsluhy, která jim umožní co nejvyšší stupeň soběstačnosti 



c) Rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti žáků, ovlivňovat jejich další rozvoj rozšiřováním 

nabídky využívání volného času formou zájmových kroužků, zaměřených na praktické 

činnosti, pracovní, výtvarnou a estetickou výchovu. 

d) Přirozeným působením a preventivní péčí vychovávat děti k systematickému rozvoji 

dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. Učit je rozhodovat se 

v krizových situacích. 

e) Zvyšovat odolnost žáků vůči vlivu rizikového chování. 

f) Přijímat důsledky svých rozhodnutí a odpovědnost za své zdraví 

 

2. Analýza současného stavu ve škole 
 

Situaci v oblasti rizikového chování ovlivňuje složení žáků školy. 

Žáci základní školy speciální, tj. žáci se středně těžkou a těžkou mentální retardací a 

žáci s poruchou autistického spektra tvoří větší polovinu žáků naší školy. Výskyt rizikového 

chování u těchto žáků je minimální. 

Zvýšenou pozornost v oblasti rizikového chování je tedy třeba věnovat žákům 

základní školy. V jedné třídě jsou vždy nejméně dva postupné ročníky, žáci jsou na různé 

mentální i sociální úrovni, pracují podle individuálních plánů. Tito žáci jsou součástí 

většinové populace a přichází poměrně často do styku s nevhodnými vzory. S agresivitou a 

netolerancí se setkáváme hlavně u žáků, kteří do naší školy nastupují z běžných základních 

škol do různých ročníků. Hledají své postavení v novém kolektivu. Odpovídají tomu aktivity 

specifické primární prevence. Aktivity podporující vzájemné poznávání, toleranci a 

spolupráci jsme se zařadili již od nejnižších tříd. Problém, který jsme museli řešit sníženou 

známkou z chování je neomluvená docházka. Těmto žákům bude věnována ve spolupráci s 

OSPOD zvýšená pozornost. S kouřením se podle našich zjištění setkávají žáci nejčastěji v 5. 

ročníku, proto program „Kouření Ne“ zařazujeme do 4.A. Nejstarší žáci stále nezvládají 

bezpečný pohyb na sociálních sítích. Velmi často i přes opakované informace si nepřipouští 

možnost zneužití. Samozřejmostí tedy bude zapojení do akce Bezpečnější internet. 

 

3. Garant programu a spolupracovníci 

 

Hlavním garantem programu je ředitelka školy Mgr.Taťána Semančíková. 



Prevenci zajišťují: 

metodik prevence: Mgr. Petra Mračková 

výchovný poradce: Mgr. Petra Mračková 

aktivity specifické primární prevence: Mgr. Petra Mračková, Mgr. Eva Rousová, třídní 

učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga, provozní zaměstnanci. 

 

Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence 
 

Čtvrtek: 12:35 – 13:20 

Úterý: 7:15 – 7:45 

Další vždy po dohodě v odpoledních hodinách 

 

Spolupráce s odborníky 

 SPC při ZŠ Kladno, Pařížská 2249 – řešení a poradenská činnost při vzdělávacích a 

psychických problémech 

 Pedagogicko-psychologická poradna SK, C.Boudy 2953 Kladno – okresní metodik 

prevence - oblast vzdělávání, koordinace, nabídky akcí, řešení problémů  

 SPC Vertikála Praha 6, Roosveltova 8  

 Nautis –Národní ústav pro autismus, SPC Praha 9, Českolipská 26 

Mgr.Petržílková Věra 775 035 931 

 

4. Cíle prevence rizikového chování 

 pracovat s třídními kolektivy-vzájemný respekt 

 vytvářet pozitivní vztahy v rámci celé školy 

 předcházet a důsledně řešit projevy šikany 

 zapojovat do dalšího vzdělávání v oblasti prevence více vyučujících 

 rozvíjet sociální kompetence 



 položit základy ke zdravému životnímu stylu 

 

Cílem je rovněž vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných 

cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez 

pomoci léků a jiných návykových látek. 

Nespecifická primární prevence je vedení dětí a mládeže k ohleduplnému jednání, k 

dodržování morálních a společenských pravidel, k zodpovědnosti, ke kultivované mluvě, ke 

kvalitním volnočasovým zájmovým činnostem, k budování kvalitního hodnotového systému a 

zlepšování životního stylu 

Specifická primární prevence je zaměřená specificky na určitou formu nežádoucího chování, 

kterému se snaží předcházet nebo omezit jeho nárůst. Důsledně je přizpůsobena možnostem 

žáků. K její realizaci využíváme jednak přímo volené aktivity nebo programy, ale i náplň 

jednotlivých vyučovacích předmětů. Specifická prevence často tvoří přímo náplň hodin nebo 

jsou příbuzná témata vkládána, rozšiřována nebo naopak upravována podle možnosti žáků. 

Zaměření – Návykové látky - drogy, Kyberšikana - bezpečný pohyb na internetu, Záškoláctví 

- prevence záškoláctví, Školní šikanování -vytváření pozitivních vztahů ve třídě, Záškoláctví, 

Tabák - prevence kouření, Vandalismus, Krádeže. 

 

Kompetence žáků ZŠ utvářené PPŠ 

Žák by měl na konci daného období  

1. stupeň 

 Pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením a pitím alkoholu 

 Znát jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

 Mít vědomosti, jak udržovat zdraví 

 Znát činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví, a zařadit činnost do denního 

režimu, osvojovat si zdravý životní styl 

 Vědět o zákonech omezujících kouření, užívání alkoholu a drog 

 Rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvalitni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvalitni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/system
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=styl


 Pojmenovat mezilidské vztahy 

2. stupeň 

 Respektovat odlišné názory, zájmy a odlišné způsoby chování  

 Uplatňovat vhodné řešení neshod se spolužáky, spory řešit nenásilným způsobem 

 Znát činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 

 Zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

 Rozpoznávat protiprávní jednání a odpovědnost za protiprávní činy 

 Mít základní vědomosti o návykových látkách 

 Znát způsoby odmítání návykových látek a vědomě tyto způsoby užívat 

 

Obsah - témata prevence rizikového chování zařazovaná do vyučování 
 

Základní školy speciální 
 

Zdravý životní styl 

 rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu 

 zdravotní prevence 

 výchova sebedůvěry a sebejistoty 

 výchova k co největší samostatnosti 

 výchova ke vzájemné pomoci, respektu, toleranci, empatii, ke spolupráci v kolektivu 

třídy 

 výchova k rozhodování sama za sebe – přijímání dárků a komunikace pouze se 

známými lidmi 

 vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces – využívání alternativních 

metod výuky s přihlédnutím k postižení žáků 

 otevřené partnerství – vytváření dobrého vztahu ke škole a spolužákům, otevřené 



vztahy s rodiči 

 

 

Základní škola 1. stupeň 
 

 výchova ke vzájemné pomoci, respektu, empatii, ke spolupráci ve třídě a ve škole 

 výchova ke zdravému životnímu stylu (zásady hygieny, správná životospráva, radost 

z dosažených výsledků…) 

 výchova umění říci ne – odmítání ve vztahu k ochraně zdraví 

 vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces 

 vytváření příznivého psychosociálního klima ve škole 

 základy etického chování, vztahy mezi vrstevníky, postavení dítěte ve vztahu 

k dospělému a naopak 

 vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces 

 spolupráce s rodiči – aktivní pomoc při výchově dobrého vztahu ke škole, aktivní 

pomoc při řešení možných problémů 

 předání základních informací o nebezpečí užívání alkoholu, škodlivosti kouření 

 chování na sociálních sítích - kyberšikana 

 předcházení a důsledné řešení šikany, rasismu, záškoláctví 

 

 

Základní škola 2. stupeň 
 

 výchova ke zdravému životnímu stylu – výchova k odpovědnosti za své zdraví a 

zdraví svých blízkých 

 důsledné utváření návyků správného chování – vztahy mezi spolužáky, empatie a 

respektování druhé osoby a jejího postižení, vztahy mezi pohlavími 



 vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces – individuální programy 

 seznámení s dostupným poradenstvím – Linka důvěry, SPC Pařížská 2249 Kladno, 

PPP C.Boudy 2953 Kladno 

 zvýšená pozornost rizikovým žákům 

 profesní příprava 

 informovanost o nebezpečí užívání návykových látek, alkoholu, škodlivosti kouření  

 sexuální výchova 

 předcházení a důsledné řešení šikany, rasismu 

 předcházení a důsledné řešení záškoláctví 

 výchova k samostatnosti – odpovědnost za své jednání, rozhodování, umění odmítat 

(parta) 

 odsouzení diváckého násilí 

 informovat o poruchách příjmu potravy  

 bezpečný pohyb na sociálních sítích - kyberšikana 

 

 

 

5. Metody realizace prevence rizikového chování 

 Desatero proti šikaně – besedy ve třídách, vyvěšení desatera – všechny třídy – 

specifická prevence 

 Jsme kamarádi – aktivní seznámení se školním řádem a pravidly chování ve škole – 

všechny třídy – nespecifická prevence 

 Individuální výchovně vzdělávací programy – minimalizace nepříznivého rozvoje 

schopností 

 Pořádání ozdravných pobytů na horách, škol v přírodě, adaptačního kurzu – ukázky 

smysluplného trávení volného času, uplatňování OSV – nespecifická prevence 



 Aktuálně využívat mezinárodního dnů – nekouření, AIDS, … – třídní aktivity (ZŠ)                  

 Dohled nad žáky v době před zájmovými kroužky 

 Zvýšený dohled nad žáky o přestávkách 

 Možnost o přestávkách využívat hřiště, trampolínu  

 Zájmové kroužky s minimálním finančním nárokem 

 Organizace a účast na soutěžích – pěveckých, sportovních a vědomostních 

 Společné akce žáků naší školy se ZŠ Otvovice 

 Důsledné řešení i počátků šikany – specifická prevence 

 Důsledné sledování školní docházky – aktuální řešení problémů – spolupráce  MMK – 

odbor soc. věcí 

 Solná jeskyně – pravidelné návštěvy v rámci prevence zdraví a relaxace /ZŠS/ 

 Programy specifické prevence organizované školou - Hry pro život (6., 7., 8., 9. 

ročník), Právo pro každý den (6.,7.,8.,9. ročník), Naši sousedé (6., 7., 8., 9.  ročník), 

Máme se rádi (1., 2., 3., 4., 5. ročník), Kouření NE (3., 4., 5. ročník) 

 Besedy specifické prevence s městskou policií – témata – bezpečí domova, bezpečný 

pohyb po silnicích, šikana (1., 2., 3. ročník)  

 Besedy specifické prevence s městskou policií – téma záškoláctví, šikana, kyberšikana 

(4., 5. ročník) 

 Besedy specifické prevence s kriminalisty PČR Kladno – téma šikana, kyberšikana, 

drogy, trestní zodpovědnost (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Nabídka zájmových kroužků pro všechny žáky školy 

1. Pohoda  

2. Keramický kroužek 

3. Sportovní a turistický 

 Sportovní a vědomostní soutěže pořádané ve spolupráci s ostatními speciálními 

školami okresu 



 Návštěvy představení                                                 

1. Divadlo Lampion 

2. Divadélko U Zvonu 

 Oddělení ranní a odpolední školní družiny 

     Školní družina  

 1. oddělení                

 2. oddělení  

 Školní klub 1 

 Školní klub 2                 

      Ranní družina 

 1 oddělení                   

 V rámci dalšího vzdělávání doporučovat témata pro prevenci rizikového chování. 

Vybrané semináře na 1.pololetí školního roku 2018/2019 jsou nejčastěji voleny 

z nabídky VISK a NIDV.  

 Spolupráce se ZŠ Kralupy nad Vltavou 

 Konzultační hodiny pro rodiče 

 Preventivní okénka na pravidelných poradách 

 

6. Plán aktivit  pro školní rok 2018/2019 
 

Měsíční plány jsou vyvěšeny ve sborovně, aktivity primární prevence jsou označeny PPŠ. 

Třídní učitelé si aktuálně zařazují témata pro plnění obsahu primární prevence rizikového 

chování žáků. Na konci školního roku je celkový seznam aktivit přiložen k programu. 

Projekty k prevenci zapisují garanti projektu – časové dotace zajišťují ve spolupráci 

s vedením školy Mgr. L.Šípkovou. 

Projekty, programy, interaktivní semináře v rámci školy – specifická prevence 



 

 „Ničeho se nebojíme“ – Zdravý způsob života, prevence kouření, rizikové chování, 

dopravní výchova, vandalismus…(všechny třídy, třídní učitelky) 

 Hry zaměřené na stmelování kolektivů tříd, vzájemnou komunikaci a spolupráci „Hry 

pro život“…(2.stupeň ZŠ, metodik prevence a třídní učitelky) 

 „Právo pro každý den“ program pro posilování odpovědnosti za své chování, 

vybrané kapitoly z probačního a resocializačního programu Partners Czech…(2.stupeň 

ZŠ, metodik prevence a třídní učitelky) 

 „Děti celého světa“ projekt (třídy speciální školy a prvního stupně ZŠ, třídní učitelky) 

 „Máme se rádi“ program pro budování pozitivních životních postojů a 

hodnot…(1.stupeň ZŠ, metodik prevence) 

 „Jsme kamarádi“ aktivity zaměřené na poznávání pravidel chování mezi spolužáky 

(předcházení šikaně), školního řádu, stanovení pravidel chování ve třídách…(všechny 

třídy a třídní učitelky) 

  „Naši sousedé“ program zaměřený na téma diskriminace různých skupin lidí a na 

podporu rovných příležitostí pro všechny…(2.stupeň ZŠ, metodik prevence, třídní 

učitelky) 

 „Kouření, ne!“ program je věnovaný problematice kouření…(3., 4., 5. třídy, metodik 

prevence a třídní učitelky) 

 

7. Rozpočet 

 Aktivity jsou dotovány z prostředků školy, aktivity organizované jinou organizací  

jsou uskutečňovány za úplatu – financují rodiče žáků 

 Z prostředků školy je financován časopis Prevence 

 Všichni pracovníci mají k dispozici počítače a připojení na internet 

 Úprava rozvrhu při akcích – po dohodě se zástupkyní ředitelky Mgr. L.Šípkovou                      

 Pro řešení problémů je dispozici bezplatně telefon  



 Pro aktivity možno využít školní materiál a pomůcky 

 

8. Krizový plán – řešení přestupků 

Krizový plán je zpracován podle platných vyhlášek a metodických pokynů 

1. Zákon  č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (Školský zákon) 

2. Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28  k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách  a školských zařízeních 

3. Metodický pokyn MŠMT 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

4. Metodický pokyn MŠMT  25 884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a 

mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 

5. Metodický pokyn MŠMT 14 423/99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 

a intolerance 

6. Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami  

7. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

č.j. 21149/2016 

 

 

Školní poradenský tým: 

ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková 

zást. ředitelky školy: Mgr. Lenka Šípková 

výchovný poradce: Mgr. Petra Mračková 

metodik prevence: Mgr. Petra Mračková 

 

Účastníci plnění krizového plánu: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005


třídní učitelé 

vychovatelky 

asistenti pedagoga 

provozní zaměstnanci 

 

Používané zkratky: 

ŠPT  -  školní poradenský tým 

OSPOD  -  Oddělení sociálně  právní ochrany dítěte 

MMK  -  Magistrát města Kladna 

VP  -  výchovný poradce 

MP  -  metodik prevence 

OPL  -  omamné a psychotropní látky 

 

Jak postupovat 

ŠIKANA 

 všichni pracovníci školy si důsledně všímají nepřímých a přímých znaků šikanování, 

své poznatky předávají třídnímu učiteli 

 v případě propuknutí skupinového násilí či brutální šikany jsou všichni pracovníci 

školy povinni zasáhnout ve prospěch oběti 

 

Opakované projevy nepřímých znaků šikany 

1. informovat třídního učitele 

2. ve spolupráci s ostatními vyučujícími sledovat žáka, vytvářet podmínky pro zabránění 

vzniku případné šikany 

 

Přímé znaky šikany 

1. ochrana oběti 

2. vyšetřit situaci 



3. provést zápis o šetření /zápis založen u MP/ 

4. informovat vedení školy, VP, MP 

5. zápis do žákovské knížky 

6. projednání s rodiči oběti i agresora /vždy odděleně/ - VK 

7. výchovné opatření: napomenutí, důtka třídního učitele, ředitelská důtka, snížená 

známka z chování: uspokojivé, neuspokojivé; vždy individuálně po projednání VK 

 

Učitel je svědkem šikany – brutálního násilí 

1. Překonání šoku pedagoga! 

2. Bezprostřední záchrana oběti (zaštítit svým tělem oběť)! Odvést okamžitě ze třídy! 

3. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga nebo zaměstnance 

školy (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)! Zalarmovat další  

pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování – i za cenu přerušení výuky! 

Nejlépe rozdělit třídu na 2 poloviny, zabezpečit pedagogický dozor. 

4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po 

návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy. 

5. Kontaktovat rodiče oběti. 

Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované 

dítě. Hovořit s nimi „na rovinu“, ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým 

způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte (nejlépe nechat doma). 

6. Ohlásit celou věc policii a kurátorovi pro mládež. 

7. Následuje vlastní vyšetřování. 

 

Pravidla při vyšetřování šikany: 

• upozornit na provádění zápisu 

• netlačit, nechat je říct to, co chtějí 



• mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů 

• pokračuje pomoc a podpora oběti 

• začít vyšetřování se „zdravým jádrem“, nikdy nezačínat agresory 

Rozhovor se svědky: 

svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědi je možná konfrontace všech 

svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je 

zajištěna jejich bezpečnost, vše si zapisovat 

Rozhovor s agresory: 

Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! 

1. Zahřívací předkolo - sednout si proti agresorovi, říct mu to 

„natvrdo“, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet! 

2. Monolog - nerušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, 

jen si vše zapisovat, počkat až domluví 

3. Dialog – doplňující otázky klást otázky tak, aby se zapletl 

do vlastních lží, stupňovat citové napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání 

se, nechat si od něj podepsat zápis. 

Zopakovat se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné třídy, místnosti/dozor/ 

4. Konfrontace - všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich 

vypovídal začnou se mezi sebou dohadovat a pomlouvat. Agresorům oznámit, jak budou 

postiženi v případě, že oběť znovu napadnou (např. při jakémkoli náznaku šikanování snížení 

známky z chování, případ nahlášen policii, OSPODu). Zdůraznit, že k jejich snaze napravit 

situaci bude přihlédnuto při jednání ve výchovné komisi. 

ZÁPIS! VŠE SI NECHAT PODEPSAT! Pokud odmítne, zapište. 

 

Rozhovor s obětí: 

Rozhovor provést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, bez třetí osoby. 



Bez nátlaku! (Zeptat se, jak se mu daří, co se děje doma…., mluvit o pocitech – „Mám pocit, 

že se ve třídě necítíš dobře, chceš mi o tom něco říct?“ apod.) 

Zajistit ochranu oběti – nechat ji bezpečně odejít ze školy (rodiče) nebo zajistit její ochranu!  

ZÁPIS! VŠE SI NECHAT PODEPSAT! Pokud odmítne, zapište. 

 

Jednání s rodiči: 

Ne najednou! 

Pozvat rodiče agresorů i obětí.  

Rodiče oběti: informovat, jak bylo zajištěno zdraví jejich dítěte a sdělit, jak byli agresoři 

potrestáni. 

Rodiče agresora: rodiče agresorů informovat každého zvlášť, sdělit, jak byli potrestány jejich 

děti, upozornit je na to, že šikana je závislé chování, nabídnout instituce pro případnou práci 

s dítětem 

Konstruktivní rozhovor by neměl trvat déle než 45 minut! 

Nebýt u rozhovoru sám! 

ZÁPIS! VŠE SI NECHAT PODEPSAT! Pokud odmítnou, zapsat. 

 

NÁLEZ ALKOHOLU V PROSTORÁCH ŠKOLY 

1. látku zajistit /netestovat/ 

2. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

3. látku uložit v ředitelně školy 

4. provést záznam – kdo, kde, v kolik, co /popsat/, jaké množství, 

5. záznam uložit u MP 

6. mapovat – zvýšená pozornost při dohledu nad žáky, při pohybu žáků v prostorách 

školy … 

7. informovat rodiče o nálezu na třídních schůzkách / rodiče by měli zvýšit pozornost/ 



8. likvidace látky – ŠPT, zápis /kdy, kdo, jak,/zápis uložit u MP 

ZADRŽENÍ ALKOHOLU  U ŽÁKA 

1. látku zajistit /netestovat/ 

2. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

3. látku uložit v ředitelně školy 

4. provést záznam – kdo, kde, v kolik, co /popsat/, jaké množství, i s vyjádřením žáka, 

žák podepsat 

5. záznam uložit u MP 

6. informace zákonných zástupců 

7. projednání přestupku – výchovné opatření – 1.zadržení ředitelská důtka, další snížená 

známka z chování 

8. pozvání na jednání VK, osobní jednání se zákonnými zástupci, písemná informace o 

výchovném opatření 

9. likvidace látky – ŠPT, zápis /kdy, kdo, jak,/zápis uložit u MP 

 

ŽÁK PO POŽITÍ ALKOHOLU 

1. zabránit další konzumaci 

2. zajistit látku, látku uložit v ředitelně školy 

3. informovat ředitele školy 

4. žáka izolovat a posoudit jeho zdravotní stav 

 při ohrožení života volat záchranku, následně informovat rodiče 

 vyzvání rodičů k osobnímu vyzvednutí žáka 

 vyjádření žáka /odkud, od koho/, pokud schopen podpis 

    5.   provést záznam, uložit u MP 

    6.   projednání přestupku – výchovné opatření – snížená známka  



           z chování 

    7.   ohlášení přestupku OSPODu 

    8.   pozvání na jednání VK, osobní jednání se zákonnými zástupci,    

          písemná informace o výchovném opatření 

 

KOUŘENÍ VE ŠKOLE, V AREÁLU ŠKOLY, NA AKCÍCH ŠKOLY, PŘI VYUČOVÁNÍ 

MIMO AREÁL ŠKOLY 

1. zabránit dalšímu kouření 

2. odebrat další cigarety- zapsat kolik a jaké značky 

3. informovat ředitele informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou 

poradkyni, třídní učitelku 

4. látku uložit v ředitelně školy 

5. provést záznam s vyjádřením žáka, podpis žáka, uložit u MP 

6. oznámení zákonným zástupcům, pozvání na jednání VK 

7. projednání přestupku – výchovné opatření – snížená známka z chování 

8. likvidace cigaret – ŠPT, zápis /kdy, kdo, jak,/zápis uložit u MP 

 

PODEZŘENÍ Z UŽITÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK 

1. zabránit dalšímu užití 

2. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

3. žáka izolovat a posoudit jeho zdravotní stav 

 při ohrožení života volat záchranku, následně informovat rodiče 

 vyzvání rodičů k osobnímu vyzvednutí žáka 

 vyjádření žáka /odkud, od koho/, podpis 

     4.  pokud žák odmítá látku vydat a je podezření, že má žák další látku u sebe volat Policii  

ČR – nikdy neprovádět osobní  prohlídku 



     5.  pokud žák látku vydá – zajistit, popsat /kdo, kdy, kde, komu, co/, uložit v ředitelně 

předat Policii ČR 

     6.  provést záznam, uložit u MP 

     7.  projednání přestupku – výchovné opatření 

     8.  oznámení zákonným zástupcům, pozvání na jednání VK, předání kontaktů pro 

profesionální pomoc 

     9.  oznámení OSPODu , Policii ČR   

 

ŽÁK PŘINESE DO ŠKOLY OPL, PŘEDVÁDÍ JE, NABÍZÍ, PRODÁVÁ 

A - látku se nám podařilo zabavit 

1. žáka odvést mimo kolektiv, netelefonovat, dozor 

2. uložit látku do obálky, sáčku…se záznamem o zabavení, který obsahuje : datum, čas, 

popis zabavených předmětů, komu byly zabaveny, kde, kým a za jakých okolností, 

podpisy vedení školy, toho, komu byla látka zabavena; pokud podpis odmítne – napsat 

odmítl 

3. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

4. látku uložit v ředitelně školy 

5. provést záznam a  uložit u MP 

6. volat Policii ČR 

7. kontaktovat zákonné zástupce 

8. projednání přestupku – výchovné opatření 

9. oznámení OSPOD 

B - látku se nám nepodařilo zabavit, majitel ji odmítá vydat 

5. žáka odvedeme mimo kolektiv, netelefonovat, dozor 

6. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

7. zamezíme mu v likvidaci látky 

8. provést záznam a uložit u MP 



9. ihned volat Policii ČR 

10. kontaktovat zákonné zástupce 

11. projednání přestupku – výchovné opatření 

12. oznámení OSPOD 

 

 

ZJIŠTĚNÉ STOPY TÝRÁNÍ, PODEZDŘENÍ NA TÝRÁNÍ NEBO POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ 

1. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

2. šetření – rozhovor se žákem 

3. oznámit OSPODu 

4. oznámit Policii ČR 

5. provést záznam – kdo, kdy, kde, co, jak často; vyjádření dítěte 

a uložit u MP 

 

 

ŽÁK SE SVĚŘÍ, ŽE JE DOMA TÝRÁN, POHLAVNĚ ZNEUŽÍVÁN 

1. informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, třídní učitelku 

2. šetření – rozhovor se žákem 

3. oznámit OSPODu 

4. oznámit Policii ČR 

5. provést záznam – kdo, kdy, kde, co, jak často; vyjádření dítěte 

a uložit u MP 

 

 

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ 



1. školní docházku eviduje třídní učitel 

2. o zvýšené omluvené i neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel VP 

3. při zvýšené omluvené nepřítomnosti VP individuálně ověřuje její věrohodnost 

4. pokud žák do dvou dnů od nástupu po nepřítomnosti do školy nepředloží písemně 

omluvenku, je nepřítomnost považovaná za neomluvenou 

5. neomluvenou nepřítomnost řeší třídní učitel formou pohovoru se zákonným 

zástupcem/písemné vyzvání doporučeným dopisem/ 

6. provést záznam o jednání na předepsaném tiskopise 

7. tiskopis uložit u VP 

8. neomluvená nepřítomnost nad 10 hodin – VP svolává VK /písemné vyzvání 

doporučeným dopisem/; informace OSPODu. 

9. neomluvená nepřítomnost nad 25 hodin – VP svolává VK/písemné vyzvání 

doporučeným dopisem/ ; informace OSPODu, Policii ČR/100hodin/ 

10. výchovné opatření – do 10 hodin ředitelská důtka, 11 až 20 snížená známka z chování 

– uspokojivé, nad 20 – snížená známka z chování – neuspokojivé 

 

Spolupracující organizace při prevenci a řešení projevů rizikového chování 

v oblasti Kladna: 

 MMK  

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Mgr.Ivana Svobodová  

312 604 704 

ivana.svobodova@mestokladno.cz 

Severní 2952 Kladno Rozdělov 

 

 

MMK 

Oddělení sociálně ochrany a prevence  

Bc.Magda Michalová  

mailto:ivana.svobodova@mestokladno.cz


312 604 703 

magda.michalova@mestokladno.cz 

Severní 2952 Kladno Rozdělov 

 

MMK 

Oddělení sociální práce, krizového řízení a bezpečnosti 

Ing. Pavla Šmatláková 

312 604 702 

pavla.smatlakova@mestokladno.cz 

Barbora Kovalová – lektor primární prevence, 

Zuzana Bělohradská – prevence násilí 

Severní 2952 Kladno Rozdělov 

 

Speciálně pedagogické centrum při základní škole 

Pařížská 2194 

Kladno  

Tel. 720 026 007 

Vedoucí     

PaedDr. Hevessyová – speciální pedagog (jana.hevessyová@zskladnoparizska.cz) 

Pracovníci 

Mgr. Petra Mašková - psycholog (petra.maskova@zskladnoparizska.cz) 

Mgr. Bc. Yvona Vítková - speciální pedagog  (yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz) 

                                            

Pedagogicko-psychologická poradna SK 

Cyrila Boudy 2953     

Kladno             tel. 312 661 044   

Okresní metodik prevence: Mgr.Vít Petrů     

 

 

Policie ČR, Obvodní oddělení Kladno Kročehlavy 

Kosmonautů 2117 

Kladno             974 873 566    974 873 568 

mailto:magda.michalova@mestokladno.cz
http://www.mestokladno.cz/ing-pavla-smatlakova/o-200550
mailto:pavla.smatlakova@mestokladno.cz
mailto:jana.hevessyová@zskladnoparizska.cz
mailto:petra.maskova@zskladnoparizska.cz


 

Mgr. Květa Kšírová 

klinický psycholog, diagnostika, psychoterapie, 

K Nemocnici 2305 

Kladno         312 615 122       ksirova@seznam.cz 

 

MUDr. Jiří Macek 

psychiatr 

Poliklinika (Cordeus), 2.p., dveře č.215 

Na Dlouhém lánu 11 

Praha 6         251 097 296, 736 609 461, volat  Po,Út,St – 9,30-17 

 

Středisko výchovné péče Slaný 

Tomanova 1361,  

274 01 Slaný           312 520 569     svp@svpslany.cz  

 

      

Veškerá dokumentace řešení přestupků je uložena u metodika prevence, výchovné poradkyně 

Mgr. Petry Mračkové 

 

Kontakty na další pracoviště poskytují poradenskou činnost jsou umístěny v závěru 

Preventivního programu školy. 

 

 

 

 

 

 

9. Seznam základních zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence 

V případě výskytu drog, šikany nebo záškoláctví se škola řídí  těmito pokyny: 

mailto:svp@svpslany.cz


1. Metodické doporučení MŠMT č.j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového 

chování 

2. Metodický pokyn MŠMT ČR čj. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

3. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j.: 37014/2005-25 

4. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance (čj.: 14 423/1999-22) 

5. Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami  

6. Zákon  č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon) 

 

10. Seznam dostupné literatury 

 Videotéka školní                                            Mgr.T.Semančíková  

 Časopis Prevence                                              

 Literatura – školní knihovna                             Věra Kováčová 

- Metodické pokyny MŠMT 

- Kolář Bolest šikanování 

- Sexualita lidí s mentálním postižením 

- Album lidských práv 

- Materiály VZP 

- Slovník prevence 

- Alkohol, drogy a vaše děti 

- Publikace OSV – Dokážu to? 

- Naši sousedé – met.příručka k projektu 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005


- Právo pro každý den - met.příručka k projektu 

- Hermochová S. – Hry do kapsy I.-IV. 

- Vopel K.W. – Skupinové hry pro život 1.-4. 

- Pike G. – Cvičení a hry pro glob.výchovu 1 

- Papežová H. - Poruchy příjmu potravy 

- Papežová H. - Byla jsem úplně normální holka 

- Miovský M. - Prevence rizik.chování ve škole 

- Miovský M. - Výkladový slovník zákl.pojmů školské prevence 

- Miovský M. - Programy a intervence šk.riz.chování 

- Miovský M. - Kvalita a efektivita v prev. riz. chov. dětí a dosp. 

- Valentová L. a kol. - Školní poradenství II. 

 

11.Školní řád 

          Školní řád k dispozici : 

1. V elektronické podobě v PC ve složce Tiskopisy 

2. Ve sborovně ve 4. zásuvce 

 

12. Program proti šikanování 

Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu 

s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), je škola povinna zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a 

současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového 

chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník 

šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout 

okamžitou pomoc.  



Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to 

nejen strach obětí (msta agresorů), ale i pachatelů a dalších účastníků. Účinné a bezpečné 

vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia šikany  

Prevence šikany a její minimalizace souvisí s dobrou komunikací jednotlivých 

pracovníků školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou, pružnou a efektivní 

komunikaci o problémových jevech. Kdykoliv si někdo z pracovníků školy všimne příznaků 

nezdravých vztahů a nevhodného chování k některým žákům, neprodleně to sdělí třídnímu 

učiteli a školnímu metodikovi prevence, vedení školy. Každý řešený případ je nutné 

„dotáhnout“ – shrnout postupy a výsledky řešení a náležitě informovat zúčastněné strany. 

 

Co je a co není šikana 

     Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které 

se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté 

snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také 

profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, 

nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.  

 

 

 

Podoby šikany:  

 Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální 

(např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství 

nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. 

urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve 

tváři, nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).  

 

 Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit 

sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest 

tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k 

útoku často využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou 

nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana manipulována do 



situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak 

mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování 

zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo 

nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před 

ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.  

 

 Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která 

může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s 

dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je 

youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících 

komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo 

učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně 

tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více 

zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, 

posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být 

svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana 

bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy 

důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud 

probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v 

kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla 

zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního 

případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup řešení.  

 

Šikanou tedy není: 

 Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U 

žáků se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování. 

Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, 

zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí 

se bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování 

přerůstá v šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není 

zlobení a nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak 



přerůstá v šikanu, stává-li se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že 

není v jeho moci jej zastavit, cítí se bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích 

žák/žáci x pedagog se obrací. 

 Šikanou tedy není jednorázová rvačka či konflikt 

    

Naše cíle jsou: 

1.    snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany (prevence) 

2.    být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine 

3.    vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání - každý případ vyžaduje specifické 

řešení! 

Prevence šikany 

 Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky. 

 Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání. 

 Jednat s žáky jako s partnery, respektovat jejich práva, zároveň je vést k plnění 

povinností. 

 Co nejvíce omezit nudu při výuce - šikana, často vzniká jako zdroj zábavy pro 

agresory. 

 Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy. 

 V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat. 

 Nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem pověřen dozorem. 

 Informovat žáky, ale i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, 

výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry….. 

 Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ní. Třídní učitel by měl 

znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas, a umět si s nimi o tom 

popovídat, mají-li zájem. 

 Vzdělávání pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 

 Na řešení šikany se podílejí:  



- třídní učitelky, učitelky, vychovatelky, asistentky pedagoga,  

- výchovný poradce 

- vedení školy 

 Společný postup pedagogů i rodičů při řešení případů šikanování  

      viz krizový plán 

 Prevence zařazena do výuky (viz ŠVP) a dále budou zařazovány preventivní aktivity 

do plánu tříd (viz měsíční plány školy) Pedagogové se soustředí se na rozvoj 

pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce a zpětnou vazbu. Žáci by měli být 

otevřeni skupinové práci, dokázat se vyjadřovat slušně a otevřeně při zpětné vazbě. 

 Účinný ochranný režim (dozory, třídní pravidla) 

 Práce s Desaterem proti šikaně, ve třídách individuálně stanovena pravidla, dohled nad 

žáky v době před zájmovými kroužky a o přestávkách – možnost aktivního odpočinku 

o přestávkách  

 Spolupráce s rodiči 

- Informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dítěte – týdenní a měsíční 

plány 

- Návštěvy v hodinách 

- Společné aktivity rodičů, rodičů, žáků a zaměstnanců školy 

 Poradenský služby – adresář organizací poskytující poradenské služby 

 Dobré vztahy s okolními školami – podle možností pořádat společnou akci žáků 

 Zapojit do DVPP s tematikou rizikového chování další pracovníky školy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postupy pro vyšetřování a řešení šikany 
Nová cesta k léčbě šikany-Kolář M. (2011) 

První pomoc při počáteční šikaně Krizový scénář pro výbuch 

skupinového násilí při pokročilé 

šikaně 
1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování 

upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků a konfrontace oběti s 

agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou 

typů rozhovoru:  

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě 

vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný 

pohovor nebo výchovná komise s agresorem 

a jeho rodiči);  

8. třídní hodina:  

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou.  

 

A. První (alarmující) kroky pomoci  

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad 

závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí  

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a 

informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové 

výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – navázání 

kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům  

 

C. Vyšetřování  

7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků;  

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky;  

10. rozhovor s agresory, případně 

konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí 

(oběťmi)  

 

D. Náprava  

11. metoda vnějšího nátlaku a změna 

konstelace skupiny 



  

13. Organizace poskytující poradenské služby 

 
Krizová pomoc v oblasti drog a návykového chování 

Odborné sociální poradenství MMK 

Náměstí 17.listopadu 2840 

Kladno                 Tel.:312 682 177, 312 604 491 

 

Pedagogicko – psychologická poradna SK, pracoviště Kladno 

Cyrila Boudy 2953  Kladno 

kladno@pppsk.cz 

Tel. 312 661 044, 733 640 082 

Okresní metodik prevence Mgr.Vít Petrů 

pppkladno.prevence@seznam.cz 

 

Speciálně pedagogické centrum při základní škole 

Pařížská 2249 Kladno 

Tel. 720 026 007   

PaedDr. Hevessyová , speciální pedagog, 

jana.hevessyová@zskladnoparizska.cz 

Mgr. Mašková Petra, psycholog ,  

petra.maskova@zskladnoparizska.cz 

Mgr.Bc Vítková Ivona, speciální pedagog,  

Ivona.vitkova@zskladnoparizska.cz 

spc.kladno@centrum.cz         www.spckladno.estranky.cz 

 

ROSA  - středisko pomoci ohroženým dětem 

Římská 2846 

Kladno  

312 267 917, 312 262 121 

http:// spod.cz                       info@spod.cz 

Mgr.Hana Fechtnerová 

mailto:jana.hevessyová@zskladnoparizska.cz
mailto:petra.maskova@zskladnoparizska.cz
mailto:spc.kladno@centrum.cz
mailto:spod.cz
mailto:info@spod.cz


Adiktologická dorostová ambulance 

Zařízení sociální intervence 

Jana Palacha 1620 (2.p.) Kladno 

606 770 175, 312 292 339, 603 273 142 

poradna@zsi-kladno.cz 

terapie@zsi-kladno.cz 

 

14.Závěr 

  

 Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou školní 

docházku. Realizace prevence rizikového chování se účastní všichni zaměstnanci školy, žáci, 

odborníci a je potřeba i podpora rodičů. Jeho efektivitu je možno často zjistit až v době, kdy 

již žáci školu opustili. Naší snahou je co nejvíce žáků vybavit schopnostmi ubránit se vlivům 

a nátlakům okolí a dát žákům dostatečné informace o důsledcích nevhodného chování 

v oblasti sociálně patologických jevů. 

 

15.Hodnocení Preventivního programu školy ve školním roce 2017/18 

 

            Plán aktivit stanovený Preventivním programem školy byl splněn a doplněn 

aktuálními aktivitami, které si vyžádala situace ve třídách. Za základní cíle považujeme 

stanovení pravidel a jejich dodržování, dále dobré komunikační dovednosti mezi všemi 

účastníky vyučovacího procesu, které vedou k dobrému klimatu ve škole. Naším úkolem bylo 

i posilovat sebevědomí žáků, vzájemnou úctu a umožnit smysluplné trávení volného času. 

Nedílnou součástí je získávání poznatků z oblastí rizikového chování převážně v základní 

škole. 

      Hned začátkem nového školního roku se žáci všech tříd naší školy sešli při preventivní 

aktivitě nazvané „Jsme kamarádi“. Hravou a zábavnou formou se žáci a žákyně seznamovali 

se Školním řádem. Zopakovali si zásady slušného chování, připomněli si také, jak se chovat 

v prostorách školy a při různých školních akcích. Starší žáci si společně připomněli, jak se 

chovat ve škole ke svým spolužákům, o nutnosti přijímat důsledky svých rozhodnutí a 

mailto:poradna@zsi-kladno.cz


odpovědnost za své zdraví. Zároveň si opakovaně připomenuli pravidla při manipulaci 

s telefonem a internetem. Vzájemně si sdělili zážitky z prázdnin.  

     Všechny aktivity ve speciální škole byly zaměřeny na spolupráci, zdravou soutěživost, 

dobré vztahy a vzájemná pomoc v rámci vlastních možností. Aktivity, které jsou součástí 

vyučování, plní i úlohu prevence rizikového chování. Některé akce probíhaly i ve spolupráci 

s rodiči, kteří jsou nedílnou součástí prevence rizikového chování těžce mentálně postižených 

žáků. Projekt „Děti celého světa“, do kterého se zapojily i některé třídy speciální školy, je 

nástrojem k seznámení se se světem, poznávání jiných kultur a jiných národností.  

     Projekt " Svět kolem nás" seznamoval žáky speciální třídy 7.S s naším regionem. 

Žáci poznávali jednotlivé oblasti svého života, ale i přírodu. Žáci navštívili blízké ZOO 

Zájezd, prohlédli si Kladno v předvánočním čase, zavítali do Sládečkova vlastivědného 

muzea, poznávali nejbližší okolí školy a samotné části Kladna.  V duchu zdravotní 

prevence sportovali. Samostatně si obstarávali vstupenky, jízdenky a tím také získávali 

více sebedůvěry, sebejistoty a učili se bezpečně komunikovat s cizími lidmi. Poznávání 

historických památek Kladna bylo velkým dobrodružstvím. Žáci se seznámili se s novými i 

staršími stavbami a velmi kriticky hodnotili nevhodné chování některých lidí k památkám-

prevence vandalismu. Vzhledem k tomu, že se pohybovali v neznámém prostředí, museli 

celou řadu informací vykomunikovat. Cestovali hromadnými prostředky, zvýšila se jejich 

samostatnost a schopnost se orientovat v běžném životě. Projekt probíhal desetkrát, většinou 

čtyři hodiny a další doprovázející aktivity byly ve škole. 

     Stěžejní práce v oblasti prevence rizikového chování je zaměřena na žáky základní školy. 

Jejich mentální schopnosti jim umožňují volný a samostatný pohyb ve společnosti, ale 

zároveň jsou více zneužitelní.  

     Vzhledem k tomu, že žáci základní školy na druhém stupni a bohužel i mladší, běžně 

využívají internet, jsme se již tradičně v únoru zapojili do „Dne bezpečnějšího internetu“. 

Bezpečnost on-line je každoročním velkým tématem Dne bezpečnějšího internetu. A každý 

rok se našim žákům připomíná, jak využívat internet ke svým potřebám a zájmům. Je důležité 

uvědomit si, že na internetu soukromí neexistuje. Proto se žáci zabývali tématy: jak pracovat s 

hesly, co je a není vhodné sdělovat na sociálních sítích a na co si dávat pozor při internetové 

komunikaci. Vysvětlili si, co je kyberšikana.  Zamýšleli se sami nad sebou, zda v rámci 

komentářů někdy někomu neublížili. Ačkoliv je toto téma stále otevírané a diskutované i 



v hodinách občanské výchovy nebo při běženém povídání o životě, málo kdo si nějaké hrozby 

uvědomuje. 

     I při dalších společných aktivitách žáků 2.stupně jsme využívali výchovně vzdělávací 

stránky „Bezpečně-online.cz“, které poskytují užitečné informace pro bezpečnější užívání 

internetu. Návštěvu těchto stránek jsme doporučili i rodičům. 

     Projektové dny „Ničeho se nebojíme“, zaměřené na ochranu člověka za mimořádných 

událostí, pravidelně doplňujeme i preventivními tématy. V tomto roce to byla témata: 

Rizikové chování v dopravě; Alkohol; Drogy; Zdravý způsob života – zdravá strava, denní 

režim, odpočinek, volnočasové aktivity; Sebeochrana – prevence rizik. 

     V rámci specifické primární prevence se třída 4.A zúčastnila programu s názvem: 

„Kouření NE!“ Žáci si sdělovali zkušenosti s kouřením, dozvěděli se, z čeho se cigareta 

skládá, jaké škodlivé látky obsahuje kouř z cigaret a jak vlastně cigareta škodí. Prohlédli si 

několik tematických obrázků. Dozvěděli se, jak vypadá tabák, jak se suší a upravuje. 

Zamýšleli se nad tím, jak by odradili kamaráda či rodinného příslušníka od kouření.  

     V rámci výukového programu „Naši sousedé“ se žáci 6.A a 8.A zamýšleli nad tématem 

„Jsem hendikepovaný, promiňte“. Na samém počátku se seznámili s pojmem „hendikep“. 

Poté zhlédli film o životě neslyšících a zamýšleli se nad tím, čím to mají neslyšící těžší, do 

jakých úskalí je život v různých situacích dostává. Sami si na krátkou chvíli vyzkoušeli, jaké 

to je žít v hluchotě a jak jsou zdatní komunikovat jen odezíráním. Žáci se také na okamžik 

vcítili do života lidí se sníženou pohybovou schopností. Pokoušeli se, pohybovat se na vozíku, 

převážet hrneček s vodou a přesedávat si z vozíku na židli se zavázanýma nohama. Program 

rychle utekl a žáci si z něj odnesli spoustu poznatků o životě lidí s hendikepem.  

     Pro žáky 1.stupně byl připraven program Primární prevence rizikového chování – 

Posilování pozitivních životních postojů a hodnot „Máme se rádi“.  Proběhla dvě 

dvouhodinová setkání. Během prvního setkání dvou-hodinového programu nespecifické 

primární prevence si žáci zahráli několik her, ve kterých se zaměřili na posilování kladného 

sebepojetí a spolupráci ve třídě. Na samém počátku se zahřáli u tzv. “zahřívaček” s koštětem a 

jmény, kdy navodili pozitivní atmosféru. Poté si vyzkoušeli, jaký mají odhad. Odpovídali na 

několik otázek týkajících se třídní paní učitelky. Hlavní aktivitou bylo výtvarně vyjádřit, co se 

mi minulý týden povedlo, za co si zasloužím pochvalu. V druhé části programu si zkusili, jak 

umí jako třída rychle splnit dané úkoly. Uvědomili si, že ke spolupráci a komunikaci není 

nutné používat jen mluvené slovo, ale i řeč těla, gesta a mimiku. Druhé setkání bylo zaměřeno 



na rozvoj komunikace, spolupráce a poznávání se.  Po přivítání při hře „Shody“, žáci zjistili, 

kolik zájmů a společných věcí se spolužáky mají. Poté si zahráli hru více zábavnou: „Tichou 

poštu“. Poslední sedící v zástupu maloval spolužákovi před sebou jednoduchý obrazec na 

záda a postupně si jej překreslovali až k prvnímu sedícímu žákovi. Ten překreslil obrazec na 

papír. Byla to zábava, téměř vždy se výsledek nakresleného obrazce odlišoval od počátečního 

originálu. Uvědomili si tak, jak je důležité se při této hře velmi soustředit.  

Další aktivity byly zaměřené více na spolupráci ve dvojicích. Žáci byli rozděleni do dvojic a 

jejich úkolem bylo nakreslit na jeden papír s jednou tužkou obrázek. Nesměli u toho mluvit 

ani se jinak domlouvat. Výsledek nás velmi potěšil. Vznikly zajímavé obrázky, ve kterých se 

objevily záliby jednotlivých žáků. K poslední aktivitě s názvem „Cesty“ dostali žáci 

předkreslené klikaté dráhy, kde byl vyznačen start a cíl. Jeden ze dvojice měl zavázané oči a 

druhý ho slovně vedl od místa startu k cíli. „Slepý“ tak pastelkou vyznačil svou cestu dle 

slovní navigace spolužáka. Program byl zakončen oblíbenou hrou „Židličkovaná“.  

Ve třídě 2.A byl program po „Tiché poště“ zaměřen na odlišnosti mezi lidmi, vztahy mezi 

lidmi a spolupráci ve třídě. Každý žák si nakreslil svou květinu, kterou vystřihl. Společně po 

domluvě žáci lepili květiny na velký papír, který představoval louku. Vzniklá rozkvetlá louka 

byla přirovnána třídě. Tak jako každá odlišná květinka patří do rozkvetlé louky, tak každý z 

žáků má své místo ve třídě. Každý žák i každá květina mají své odlišnosti, ale vzájemně se 

respektují, tolerují, umí spolu žít a tvoří silný celek. Domníváme se, že pravidelná práce 

v těchto oblastech dovede žáky k tomu, aby dokázali sami sebe ohodnotit, přijímat se, vyjádřit 

své pocity, spolupracovat, komunikovat atd. 

     Projekt „Děti celého světa“ pro 1.-5.ročník předkládá základní znalosti o různých 

etnických skupinách lidí, dětech žijících v české republice a evropské společnosti a seznamuje 

žáky s jejich původní vlastí. Seznamuje je s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a 

hodnotami. Prevence rasismu a nesnášenlivosti je předkládána formou hry, tancem, písněmi, 

výtvarnými činnostmi. Tentokrát se projekt “Děti celého světa” nesl v duchu Afriky. Každá 

třída se pokusila přiblížit její kultuře, historii, životě lidí a dětí. Během dopoledne žáci zhlédli 

videa, prohlédli si obrazový materiál, sbalili se na cestu, zahráli si hry, ochutnali typické 

pochutiny a vyrobili si masky a doplňky. Na společné prezentaci se všichni sešli v tělocvičně 

školy, která se v tu chvíli proměnila na místo připomínající africkou faunu a floru. 

     V letošním roce jsme zaznamenali nárůst rizikového chování – záškoláctví. Výchovné 

poradkyni se podařilo navázat kontakt s Městskou policií s žádostí o spolupráci. Ve všech 



třídách ZŠ proběhly besedy na témata: šikana a záškoláctví. V 7., 8., a 9. ročníku proběhla též 

beseda s Kriminální policií na téma trestní zodpovědnost, drogy, sociální sítě.  

     Škola se snaží také co nejvíce spolupracovat s rodiči. Jde nám o to, aby měli co nejlepší 

představu o práci s jejich dětmi. Zároveň chceme předat i informace z oblastí ne přímo 

školních. Neformální rozhovory probíhaly např. při setkání s rodiči žáků, na školní zahradě 

MŠ, při společném úklidu školní zahrady a opékání vuřtů. Vánoční dílny s rodiči – věnce, 

Vánoční dílny s rodiči – perníky, Řemeslné dílny rodičů – Velikonoce, to jsou již tradiční 

akce, při kterých se schází maminky současných i bývalých žáků. Společné vytváření 

ozdobných předmětů a perníků slouží i k předávání informací a osobních zkušeností. Výrobky 

jsou následně nabízeny na školních výstavách. Vedení školy a pí Šestáková připravily setkání 

Kavárna pro rodiče. Jednu třídu jsme na pár hodin přestavěli na „Kavárnu“. Při kávě, čaji, 

koláči nebo zákusku se přece jenom lépe diskutuje, probere se spousta problémů a všichni 

zúčastnění mají radost z neformální atmosféry. Paní Šestáková (dlouholetá spolupracovnice 

školy) spolu se svými kolegyněmi upravily další třídu na masážní salon, který mohly 

maminky využít. 

     Žáci 6.,7., 8. a 9. tříd absolvovali oblíbený program s názvem: „Hry pro život“. Žáků se 

sešlo hodně, proto byla i hodně veliká legrace. Během tohoto programu si zahráli spoustu 

zajímavých her zaměřených především na rozvoj pozitivní komunikace, spolupráce, 

pozornosti, vnímání kolem sebe a v neposlední řadě na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky. 

Důležitost spolupráce si uvědomili například při hře s názvem „Kruh“. Protože se všichni 

zúčastnění dobře znají a ve třídách panují převážně dobré vztahy, byla do programu zařazena i 

hra „Houpačka“. Pocity z houpání byly spíše kladné, což do jisté míry napovídá o důvěře, 

kterou mezi sebou mají. Hra, kterou byl program zakončen, byla zaměřena právě na orientaci, 

vnímání prostoru a osob pohybujících se v blízkosti žáků bez zrakové kontroly. Cílem i 

druhého dvouhodinového setkání bylo uvědomit si nutnost spolupráce a pozitivní komunikace 

s vrstevníky i s dospělými. Aktivity byly zaměřené též na sebepoznávání, spolupráci a 

komunikaci. Po první spíše zábavné hře „představování se s tyčinkou v puse“ se žáci 

zamýšleli nad svými typickými vlastnostmi. Poté přišla na řadu akčnější hra „Živé pexeso“, 

kde byl kladen důraz na spolupráci a pozornost. Program byl zakončen hrou „Ulička důvěry“, 

kdy si každý žák uvědomoval své ne vždy příjemné pocity při proběhnutí uličkou. 

     Spolupráce se ZŠ Otvovice stále pokračuje. Tentokrát vyrazily děti ze druhé, šesté a osmé 

třídy vlakem do Otvovic, kde na ně čekali noví kamarádi, žáci ze speciální třídy kralupské 



školy. Přivítání nebylo rozhodně ostýchavé, vypadalo to, že se všichni znají již dlouho a 

prostě se nedávno rozloučili a zase se sešli.  

Společně modelovali a pod rukama jim vyrostly mašinky, koníci, domečky...prostě keramická 

hlína postupně změnila svůj tvar, z nevzhledného kusu vyrostly krásné výrobky. Starší děti 

navštívily i nedaleké sportoviště, prostě všichni si užili báječný den.  

     Právo provází člověka po celý život, proto se snažíme v aktivitách „Právo pro každý 

den“ seznamovat žáky s některými základními pravidly - právy a povinnostmi, která jsou 

základem chování člověka ve společnosti. V letošním roce jsme čerpali z metodiky, ale snažili 

jsme se upravit téma podle zjištěných potřeb. Téma s názvem „Rvačka je trestní čin“, bylo 

velmi zajímavé a reálné. O tom, že není dobré konflikt řešit rvačkou, se mluví neustále. 

Důsledky tohoto počínání totiž většinou nikdo nedomýšlí. Setkání bylo tentokrát zaměřeno 

právě na následky agresivního chování. Hned v úvodu si žáci zavzpomínali na chvíle, kdy 

byli na někoho naštvaní a pokusili se pojmenovat své pocity. Poté byl přečten příběh, kde byla 

řešena situace, která skončila rvačkou a napadený podal trestní oznámení. Žáci si vyslechli 

různé konce příběhu a pokoušeli se rozhodnout o jaký trestný čin šlo. Seznámili se s pojmy 

ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví a ublížení na zdraví s následkem smrti. Na závěr se 

pokusili najít možná řešení, jak lze rvačkám předejít. Každý se zamyslel, jak řeší své stresové 

situace.  

     Pro vystupující žáky je velkým traumatem přestup na novou školu. Obavy se nám daří 

zmírňovat pravidelnými návštěvami SOU a PŠ Kladno Vrapice, které přijímá většinu našich 

žáků. V letošním roce byli žáci 8., a 9. ročníku zapojeni do projektu „Dílny“.  Cílem bylo 

seznámit se s nabízenými učebními obory a podle možností si některé činnosti vyzkoušet. 

Měli možnost hovořit s vyučujícími a setkat se i s bývalými spolužáky. V průběhu pěti setkání 

po dvou hodinách se žáci devátého ročníku mohli ujistit o správnosti již zvoleného oboru a 

ostatní teprve zjišťovali, co je obsahem výuky daných oborů. Součástí přípravy na budoucí 

povolání je i návštěva Veletrhu celoživotního vzdělávání v Domě kultury Kladno a 

Prezentace technického vzdělávání v SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno. 

     Korálková stopa – běh na lyžích, Běh pro zdraví – přespolní běh, Sportovní hry – jsou 

stále oblíbenými aktivitami prevence zdravého způsobu života. 

     Zvláštní kategorií je "Běh míru" Kladno – Lidice. Desítky běžců, koloběžkářů i 

handicapovaných sportovců se postavilo na start již šestého ročníku tradičního Běhu Míru 



Kladno - Lidice. Tímto běžeckým závodem si všichni účastníci připomínají vyhlazení obce 

Lidice nacisty v roce 1942. Této akce se již samozřejmě zúčastnila i naše škola. Dětem, 

kterým jejich handicap nedovolí chůzi nebo potřebují oporu, pomáhali kamarádi z Fakulty 

biomedicínského inženýrství. Všichni z Korálku se postavili na start ve Hřebči a nebyl nikdo, 

kdo by závod vzdal. V cíli všechny čekala odměna, medaile a prima program. Společný závod 

se skutečnými sportovci a kamarády vysokoškoláky pomáhají ke vzájemnému poznání a 

pochopení.  

     V rámci prevence záškoláctví proběhlo několik jednání třídních učitelek a výchovné 

poradkyně s rodiči o způsobu omlouvání žáků. U třech žáků se objevila neomluvená absence, 

proto byly svolány výchovné komise. S rodiči projednána špatná docházka a stanovena 

pravidla pro kontrolu docházky a rychlé omlouvání. Výchovná poradkyně se zúčastnila u 

dvou rodin opakovaného jednání Případové konference na OSPOD Kladno. Spolupráce 

s pracovnicemi OSPODu je dobrá, vzájemně se informujeme a pomáháme si v řešení. Rodiny 

však domluvená pravidla dodržují jen částečně. Neomluvená absence je tedy stále vysoká. 

 

     Témata prevence rizikového chování jsou součástí vyučovacích předmětů ZŠ – Občanská 

výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní vyučování, Přírodopis, Chemie. Ve ZŠS hlavně 

v rozumové výchově, pracovním vyučování… 

Plán byl splněn. 

Vypracovala: Mgr. Petra Mračková - výchovný poradce, metodik prevence 

Ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková 

 

V Kladně 24.9. 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zařízení krizové pomoci 

Azylový dům Kladno, o.p.s. 

J.Hory 1971, Kladno 
312 247 016 azylovydumkladno@seznam.cz  

Člověk v tísni, o.p.s. 

Kročehlavská 1311, Kladno 

777 782 070 

311 320 700 
petra.lelovicova@clovekvtisni.cz 

Dětská psychiatrická klinika, 

Fakultní nemocnice v Motole  

224 433 400 

224 433 401 
psychiatrie@fnmotol.cz  

Dětské krizové centrum 

V Zápolí 1250/21, Praha 4 Michle 

141 00 

linky důvěry: 

241 484 147 

777 715 215 

 

241 480 511 

777 664 672 

ambulance@ditekrize.cz 

problem@ditekrize.cz 

Linka důvěry Kladno  

312 684 444 

777 684 444 
poradenstvi@ldkladno.cz  

Mgr. Květuše Kšírová - klinický 

psycholog 

K Nemocnici 2814, Kladno 

312 615 122 ksirova@seznam.cz  

MUDr. Macek Jiří 

Na Dlouhém lánu 563/11 Praha 6 
251 097 296 drjmacek@seznam.cz  

MUDr. Šárka Bínová 

Medic Point, Soukenická 61/31 

Slaný 

606 652 644 sarka.binova@tiscali.cz  

Pedagogicko-psychologická 

poradna 

Cyrila Boudy 2953, Kladno 

312 661 044 

312 660 436 
kladno@pppsk.cz  

PhDr. Jitka Řehulková 312 241 301 
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http://www.mestokladno.cz/mudr-sarka-binova/os-200081
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http://www.mestokladno.cz/phdr-jitka-rehulkova/os-200102


Mánesova 1766, Kladno 

PhDr. Marcela Pospíšilová 

K Nemocnici 2814, Kladno 

605 559 090 

312 615 128  

Psychiatrická klinika 1. LF a 

VFN – odd. pro poruchy příjmu 

potravy 

224 965 362 
 

REMEDIUM Praha 

Křišťanova 15, Praha 3 

272 743 666 

605 284 737 
obcanskaporadna@remedium.cz 

ROSA - středisko pomoci 

ohroženým dětem 

Římská 2646, Kladno 4 

312 267 917  info@spod.cz 

 

Středisko výchovné péče Slaný 

Tomanova 1361, Slaný 

 

312 520 569 

720 644 185 

 

svp@svpslany.cz 

STŘEP - středisko pomoci 

dětem a rodinám 

Rooseveltova 1365, Kladno 

313 516 450 

724 262 401 
strep.kl@centrum.cz  

Člověk v tísni 

Karolína Fojtová 

 

739 320 446 

 

Karolina.fojtova@clovekvtisni.cz 
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