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I. Školní poradenské služby 
 

1.  Školní poradenské služby 
 
Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 - § 18 (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných. 
 
 
 
1.1 Podpora vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
(1) Nově se dítětem, žákem nebo studentem (dále jen „žákem“) se speciálními vzdělávacími 
potřebami (původně se zdravotním znevýhodněním nebo postižením, případně v postavení 
azylanta, nebo sociálně znevýhodněný) rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů 
jeho speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Podpůrnými 
opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 
zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo 
studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 
poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 
 
(2) Podpůrná opatření  
podpora žáků se realizuje prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní 
pomoc vzdělávání žáka, a to  

- v oblasti metod a forem výuky, možnými úpravami hodnocení žáka, organizace 
výuky, např. zařazením předmětů speciálně pedagogické péče, úpravami výuky 
v rozsahu i obsahu disponibilních hodin;  

- nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s potřebou podpůrných opatření, 
a to jak asistentem pedagoga, tak dalším pedagogem nebo speciálním pedagogem;  

- při vzdělávání žáků se smyslovým postižením možností využívat tlumočníky českého 
znakového jazyka nebo přepisovatele,  

- využíváním speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek, včetně 
zařazování nových technologií do práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
 

spočívají v v 
 

a) Poradenské pomoci školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně 
školní psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc školského 
poradenského zařízení – PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a SPC 
(speciálně pedagogického centra), viz www.nuv.cz 

 
b) Úpravě organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro 

vzdělávání žáků se SVP, které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, 
intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu výuky u 



 
4 
 

selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy v hodnocení 
žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost 
prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.), 
 

c) Úpravě podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým 
způsobem se žák vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě 
potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání 
 
Úprava výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých 
je možné úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro které je 
možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, případně 
žáci s kombinovaným postižením),  

 
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), 
Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 
 

e) využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již 
dnes uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské 
zařízení) a rodič nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle 
IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní 
učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka podílejí. 
 

 
Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 
náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření 
vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze 
speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům 
poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně 
nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění 
jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
 
1.2 Poskytování podpůrných opatření školou 
 
a)  PO prvního stupně  
 
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 
3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná 
opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému 
zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení 
poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského 
poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně. 
 
Škola zpracuje plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a 
způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování 



 
5 
 

podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních 
vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. 
 
Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování 
neúčinných podpůrných opatření (Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka vychází mj. z informací školy o podpůrných opatřeních prvního 
stupně poskytovaných žákovi). 
 
Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se 
školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených 
podpůrných opatření se školou a zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování 
vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením projedná 
školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb. 
 
 
b) PO druhého až pátého stupně 
 
(2) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 
poradenského zařízení. Škola je poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení a poté, co zákonný zástupce žáka udělil ve škole informovaný souhlas 
s jejich poskytováním. 
 
Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po 
projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným 
informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka 
jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta. 
 
(3) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou 

nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného 
zástupce žáka. 

 
(4) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zákonným 

zástupcem žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení 
vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. 

 
Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 
podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na 
základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu 
nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené 
podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto 
skutečnost se školským poradenským zařízením 
 
Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka 
průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení 
vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě přiměřené povaze speciálních 
vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání 
doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta 
pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 
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přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho 
pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů.  
 
V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2. V případě 
vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka 
nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah 
hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka. 
 
(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 
vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo 
zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 
Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou 
potřebná. 
 
 
A. Rodič (žák) respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám k návštěvě ŠPZ 
Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání žáka 
provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy ŠPZ 
vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro rodiče a školu pak vypracuje Doporučení ke 
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, že podmínkou pro 
stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka (lékaře apod.), prodlužuje se 
tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 
Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, ze závěrů 
školy a PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří 
se do té doby nebo i následně podíleli na péči o žáka. 
Příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžaduje: 

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě v případě, že již 
ve třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, 
organizace vzdělávání atd.) – pak před vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se 
školou (ředitelkou školy nebo výchovnou poradkyní).  

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka takový, 
že bude třeba komunikovat s více zařízeními. 
Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které pramení 
například z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu poskytovat i speciálně 
pedagogickou péči. V takovém případě se musí domluvit dvě ŠPZ na formulaci jednoho 
Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná opatření nebyla poskytována duplicitně 
 
B. Rodič nebo zletilý žák přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků 
nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka a způsobil 
tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření 
vytvořit nemůže. 
 
Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k 
naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření, 
znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z 
rodičovské odpovědnosti.  
 
Brání-li zákonní zástupci svou činností nebo nečinností řádnému poskytování vzdělání 
a jednají-li tak v rozporu se zájmy dítěte, ředitel školy je podle ust. § 22 odst. 3 písm. b) 
školského zákona vyzve, aby se osobně zúčastnili projednání této záležitosti. Zákonní 



 
7 
 

zástupci jsou povinni se tohoto projednání zúčastnit. Na tomto projednání škola podrobně 
a citlivě informuje zákonné zástupce o jejich právech a povinnostech, o tom, že se postupuje 
v nejlepším zájmu dítěte a o dalších nezbytných skutečnostech, jako je například možnost 
návštěvy školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). 
 

V této situaci se může škola také obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a 
v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je 
považována za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout 
naplnění zájmu žáka.  
 
 
1.3 Individuální vzdělávací plán 
 
(1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně 

integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka 
skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. 

 
(2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 

závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření 
školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření 
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 
(3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 
 
(4) Individuální vzdělávací plán je vypracován na základě doporučení školského 

poradenského zařízení po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Může být 
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

 
(5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 
a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 
(6) Výchovný poradce seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce 

žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
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2. Přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření 
 
Zápis do 1. třídy 

- nástup do ZŠ 
- v případě prokazatelných obtíží žáka je ŠPZ posoudí a doporučí rodiči, 

jak má postupovat 
 
ŠPZ ve spolupráci s rodiči a dalšími odborníky rozhodne o:  
odložení školní docházky a posílení přípravy na školu nebo nástupu do školy s využitím 
podpůrných opatření 
 
 
 
 
Opatření 1. stupně 
ZŠ vzdělává žáka s využitím podpůrných opatření 1. stupně (individuálně či zpracuje 
PLPP) 

→ pravidelná podpora školním poradenským pracovištěm a pedagogy 
→ podpora je úspěšná a není tak třeba vyšetření v ŠPZ 

 
 
Opatření 2. – 5. stupně 
ZŠ doporučí návštěvu ŠPZ, případně se k ní rodič sám rozhodne 

→ nejpozději do 3 měsíců od objednání je vystaveno doporučení ke vzdělávání žáka 
 
 
Pomoc ŠPZ (PPP/SPC) 

- posoudí vzdělávací potřeby žáka, vyhodnotí závěry vyšetření 
- doporučí podpůrná opatření ve vzdělávání žáka (2. - 5. stupeň podpory) 
- v případě, že žák potřebuje pomoc a podporu také ve školském zařízení 

(např. v družině), určí ŠPZ na odpovídající dobu podpůrná opatření i pro školské 
zařízení (např. asistent pedagoga, je-li pro žáka důležitý i ve školním zařízení) 
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3. Vyhodnocování účelnosti podpory 
- ŠPZ pravidelně po jednom roce u žáků s LMP vyhodnocuje účinnost opatření, 

kontroluje IVP a poskytování všech podpůrných opatření; kontrola IVP a jeho 
naplňování probíhá 1x ročně 

- jinak ŠPZ provádí kontrolu doporučení zpravidla do dvou let 
- Účinná podpora → integrace žáka 
- Neúspěšná podpora → revize rozhodnutí → nové doporučení 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
a) Jak postupovat, pokud integrace žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami ani s využitím podpůrných opatření nevedla k zajištění jeho 
vzdělávacích potřeb 

- obtíže žáka se nedají vyrovnat ani s využitím podpůrných opatření a je třeba jej zařadit 
do třídy, oddělení, skupiny nebo školy podle §16, odst. 9 Sb., 

- ŠPZ vyhodnotí průběh vzdělávání žáka a případně doporučí vzdělávání žáka ve třídě, 
oddělení, skupině nebo škole podle §16 odst. 9, k takovému zařazení je však třeba 
žádosti zákonného zástupce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doporučení ŠPZ 
(PPP/SPC) ke vzdělávání 
ve třídě nebo škole podle 
§16 odst. 9  
PO nepostačovala k 
naplnění vzdělávacích 
potřeb žáka 
 

Vyjádření rodiče + souhlas 
ředitele školy s přestupem žáka 
do jiné školy nebo třídy 
→rodič podá žádost o zařazení 
žáka do školy určené pro některý 
z druhů zdravotního postižení, je 
seznámen se všemi okolnostmi 
vzdělávání žáka a s jeho 
informovaným souhlasem je žák  
do takové třídy, skupiny nebo 
školy zařazen; škola podá 
informace o specifických 
podmínkách vzdělávání ve škole 
do 7 dnů 

U žáků s LMP kontrola 
po jednom roce 
U jiných druhů 
zdravotního postižení 
kontrola zpravidla po 
dvou letech 
 

Žák ve škole využívá 
podpůrná opatření  

(např. úpravy metod 
výuky, AP, 

IVP, speciální učebnice) 

Potřebuje pomoc 
a podporu také 

ve školském zařízení  

(družina, klub atd.) 

ŠPZ na odpovídající 
dobu doporučí 

podpůrná opatření i pro 
školské zařízení- 

například AP -pokud je 
pro žáka DŮLEŽITÝ   
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b) Jak je to s možností žáka se speciální vzdělávací potřebou – se 
zdravotním postižením opakovat ročník nebo rozložit si vzdělávání 
v jednom ročníku na dva roky 

- ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní 
vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce 
a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním 
vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého 
roku věku (§ 55 školského zákona) 

- žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit 
pokračovat v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 
dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé 
a podle § 48 v základní škole speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého 
šestého roku věku. 

 
c)   Přestup ze základní školy („běžné“) do školy podle §16 odst. 9 ŠZ 

- Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech 
ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve spojení s přechodem 
do jiného vzdělávacího programu mohou nastat → žádosti je vyhověno 

- Žák se vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona, podle IVP, které se 1 x ročně vyhodnocuje → pokud by běžná škola měla více 
žáků uvedených v §16, odst. 9 školského zákona, například žáků se závažnými 
poruchami chování nebo učení, pak může vytvořit takovou třídu i v běžné škole; 
to platí i pro žáky s LMP.  
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4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
(1) Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 
nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních 
dovednostech. 

 
(2) Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. 
 
(3) Pro mimořádně nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají 

žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech. 
 
 
Individuální vzdělávací plán pro nadané žáky 
 
(1) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 
závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého 
žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 
žáka. 

 
(2) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 
 
(3) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka 

do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. Individuální 
vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 
(4) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 
a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 
(5) Výchovný poradce seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce 

žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
 
 
Přeřazení do vyššího ročníku 
 
(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje 
ředitel školy. 

 
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy: 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním 

až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, 
c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 
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(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka 
nebo se zletilým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném 
termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

 
(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 
 
(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. 

Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího 
ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

 
(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 

předsedy. 
 
(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. 
 
(8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka 

nebo zletilému žákovi. 
 
(9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících 

vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 
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5.  Časový a tematický plán výchovného poradce 
 
září 

 sestavení přehledu integrovaných žáků na škole pro nadcházející školní rok 
 přehled termínů vyšetření v PPP 
 zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáky s SPU ve spolupráci 

s vyučujícím předmětu, kde SPU může ovlivnit výsledky žáka  
 evidence kariérového poradenství a volby povolání, aktualizace webové stránky 
 schůzka rodičů k volbě povolání – informace k přijímacímu řízení, propagační 

materiály, informace o dnech otevřených dveří,…) 
 příprava podkladů pro Matriku 

 
říjen 

 zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 
 průběžné předávání informací o SŠ vycházejícím žákům  
 zajištění besedy na informačním poradenském středisku na Úřadu práce v Rychnově n. 

Kn.  pro vycházející žáky 
 hospitace ve třídách s integrovanými žáky 
 individuální pohovory se žáky o volně povolání 
 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Rychnově n. Kn. 

 
listopad  

 příprava přihlášek na školy s talentovou zkouškou 
 besedy pro žáky 9. ročníků se zástupci škol a učilišť 

 
prosinec 

 kontrola dokumentace 
 dlouhodobé systematické sledování a hodnocení vývoje žáků – zadává a vyhodnocuje 

dotazníky k diagnostice třídy SO-RA-D, seznamuje třídní učitele s výsledky  
 
leden 

 zhodnocení IVP ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů za 
I. pololetí, provedení příp. úprav 

 kritéria přijetí na střední školy, přílohy přihlášek na SŠ (potvrzení o integraci pro 
integrované žáky, potvrzení o účasti v soutěžích a olympiádách)  

 
únor 

 příprava a tisk přihlášek na střední školy a učiliště, vyplnění, termíny, zápisové lístky 
 
březen 

 příprava podkladů pro Matriku 
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duben 

 zpracování návrhu na zakoupení pomůcek pro žáky s SPU 
 
květen 

 poskytování odborné pomoci při odvolacích řízeních do SŠ 
 
červen 

 vyhodnocení úspěšnosti žáků při přijetí na SŠ a učiliště   

 

 
průběžně 

 vedení evidence žáků s SPU 

 práce s třídním kolektivem, klima ve třídě 

 prevence školní neúspěšnosti žáků a pomoc při vytváření předpokladů k jejímu 
snižování – dle potřeby 

 integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 
z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním  

 řešení závažných přestupků žáků spolu s třídním učitelem, VP je součástí výchovné 
komise při ZŠ (dále třídní učitel, metodik prevence rizikového chování, ředitel ZŠ) – dle 
potřeby 

 pomoc při dlouhodobé profesní orientaci žáků  

 informace pro žáky i rodiče o poradenských službách v regionu - dle potřeby 

 poskytuje individuální porady žákům a rodičům při řešení výchovných a výukových 
problémů – podle zájmu žáků a rodičů 

 zprostředkovává styk s příslušnou PPP   

 zprostředkovává styk s kurátorem pro mládež – podle aktuální potřeby školy 

 odpovídá na dotazy ve schránce důvěry  
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6. Popis a vymezení rozsahu činností pedagogických 
pracovníků 

 

Standardní činnosti výchovného poradce 
A.  Poradenské činnosti: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 
cestě žáků, tj. zejména: 

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním 
a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, 

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace 
zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti 
volby povolání žáků, 

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci 
s třídním učitelem, 

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady 
žáků ve spolupráci s třídním učitelem, 

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při 
zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském 
středisku Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným 
zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek, 

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám. 

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 
kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 
v 1. stupni. 

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 
a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních. 

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými 
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

  

B Metodické a informační činnosti 

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 
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a) v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, 

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým 
pracovníkům školy. 

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 
žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších 
poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech 
využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 
poradce, navržená a realizovaná opatření. 

 

Standardní činnosti školního metodika prevence 
A Metodické a koordinační činnosti 

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci programu poradenských 
služeb. 

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a 
xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 
dalších projevů rizikového chování. 

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti 
prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k 
odstranění rizikového chování. 

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 
chování. 

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-
vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich 
vzdělávání. 

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti. 

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně 
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a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými 
pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné 
péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů. 

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

  

B Informační činnosti 

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, 
o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 
pedagogickým pracovníkům školy. 

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací 
a zkušeností. 

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 
prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a 
samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, 
zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 
nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence 
a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným 
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných 
preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů 
prevence. 

  

C. Poradenské činnosti 

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování 
péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. 

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně 
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole 
a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou 
a specializovanými školskými zařízeními. 

 
 
vypracovala: Mgr. Miluše Felcmanová 
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 II. Preventivní program  
pro školní rok 2020/2021 

 
 
 

1. Úvod 
 

Preventivní program ZŠ Slatina nad Zdobnicí je zpracován na základě Školní preventivní 
strategie a vychází z následující legislativy: 
 
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
- 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 
- 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 
návykovými látkami 
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28 
- Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, 
č.j.: 22 294/2013-1 
- Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole 
a při prevenci postihu záškoláctví, č.j.:10194/2002-14 
- Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných 
- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2013 - 2018 
- Národní strategie protidrogové politiky 
- Strategie prevence kriminality 
- Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 
č.j.: 14 423/99-22 
- Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu  
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2. Charakteristika školy 
 
Naše základní škola je venkovskou školou, kam dojíždí žáci z okolních obcí (noví do 1., 5. 
a 6. třídy). Ve školním roce 2020–2021 má škola 150 žáků, 14 pedagogů, 1 asistenta 
pedagoga a 8 provozních zaměstnanců.  
Hlavní budova má 3 nadzemní podlaží, v přízemí budovy mateřské školy jsou prostory školní 
družiny a cvičné kuchyně. Škola má vlastní školní kuchyni s jídelnou a tělocvičnu. Pro hodiny 
tělesné výchovy, sportovní aktivity využíváme sportovní areál obce. Ten je žákům k dispozici 
i v jejich volném čase. 
Dojíždějícím žákům nabízíme školní klub, kde mohou aktivně trávit čas do odjezdu jejich 
autobusu. Děti 1. stupně navštěvují po vyučování školní družinu, která je velice dobře 
vybavena. V prostorné herně je spousta stavebnic, společenských her a pomůcek na výtvarné 
činnosti. 
Kvalitu prostředí, kde žáci tráví mnoho času, považujeme důležitý prvek. Žáci jsou vedeni 
k tomu, aby se podíleli na výzdobě školy, a aby cítili spoluodpovědnost při zacházení 
se školním majetkem. 
 
 
Vedení školy aktivity prevence rizikového chování podporuje a pedagogům i žákům vychází 
vstříc. Výchovná poradkyně a školní metodička prevence je kvalifikovaný pedagog, má 
dokončeno specializační studium pro výchovné poradce i metodiky prevence, absolvovala 
řadu školení a kurzů  v oblasti výchovného poradenství i prevence sociálně patologických 
jevů.  

 
Tento preventivní program chápeme jako otevřený dokument, se kterým je třeba pracovat 
i během školního roku. Tak lze zajistit jistou (potřebnou) propustnost mezi dalšími 
dokumenty školy a vyvozovat z poznatků závěry, které budou přispívat ke zkvalitnění práce 
pedagogů. 
 
Nárůst různých projevů rizikového chování, včetně zneužívání návykových látek v populaci 
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Jedná se zejména 
o následující jevy: 

 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, 
násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, 
homofobie 

 záškoláctví 
 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 
 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 
 spektrum poruch příjmu potravy 
 negativní působení sekt 
 sexuální rizikové chování 

Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době 
docházky do základní i mateřské školy, poskytnout žákům co nejvíce informací (přiměřeně k 
věku dětí), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 
 
 

3. Východiska pro preventivní program 
 
Základním principem primární prevence na naší škole je dostatečně pestrá nabídka 
volnočasových aktivit. Jsme omezeni pouze potenciálem pedagogických pracovníků na škole 
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a těch, kteří jsou ochotni pracovat s dětmi. Většina nabídky zájmové činnosti je určena žákům 
1. stupně.  
Primární prevence je nedílnou součástí učebních osnov našeho Školního vzdělávacího 
programu pro ZV. Preventivní program definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, zabraňuje 
výskytu rizikového chování nebo jej snižuje, zvyšuje schopnost žáků činit informovaná 
a zodpovědná rozhodnutí, pojmenovává problémy z oblasti sociálně rizikového chování 
a podporuje zdravý životní styl (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa 
a pohybové aktivity). 
ŠVP naší školy zavádí v 6., 7. a 8. ročníku samostatný obor Výchova ke zdraví. Žáci jsou 
dobře, s ohledem na jejich věk, informováni o daných problémech, informovanost rodičů je 
podle našeho názoru také dobrá, i když jsou velké rozdíly mezi jednotlivými rodinami. 
Snažíme se rodiče při každé vhodné příležitosti informovat o nebezpečích v oblasti drogových 
závislostí a jiných patologických jevů. Vhodnými příležitostmi se rozumí třídní schůzky, 
popř. osobní setkání s rodiči při řešení výchovných i výukových potíží jejich dítěte.  
Na ochranu žáku před rizikovým chováním pamatuje Školní řád ve svém obsahu v kapitole V. 
(Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí). Charakteristiku šikany, její projevy a krizový plán popisuje Program proti 
šikanování.   
Problémy s návykovými látkami jsme již řešili, nejčastěji se jedná o kouření, ojediněle 
o alkohol. Problém přinesené marihuany byl na naší škole řešen jednou v roce 2007. 
Po poradě s odborníkem na toto téma jsme danou situaci vyřešili s rodiči dítěte. Máme však 
stále častější signály, že žáci s marihuanou experimentují. V prevenci se zaměřujeme 
na návykové látky bez ohledu na rozlišení alkoholové a nealkoholové, v posledních letech 
více na prevenci kouření, neboť je ve zneužívání návykových látek doposud jevem 
nejčetnějším. 
Nejvyšší nárůst rizikového chování v celospolečenském měřítku vnímáme v současné době 
v oblasti agresivity, vandalismu, záškoláctví, užívání návykových látek, ohrožování mravní 
výchovy mládeže a kyberšikany - útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, zveřejňování urážlivých 
materiálů na internetu apod.  
Navázali jsme bližší spolupráci s kurátorem pro mládež a předsedou Komise sociálně-právní 
ochrany dětí v Rychnově nad Kněžnou. Metodik prevence pracuje současně jako výchovný 
poradce, je v kontaktu s okresní metodičkou prevence PPP v Rychnově nad Kněžnou. 
Školní knihovna je vybavena literaturou k dané problematice. 
 
 
Hlavní aktivity školy směřující k realizaci primární prevence 
 odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků, nácviky 
praktických psychologických a sociálních dovedností, vytváření dobrého vztahu mezi žáky, 
řešení problémových situací 

 systematická výchova ke zdravému životnímu stylu 
 uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce i skupiny 
 vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času, zavádění mimoškolních 

kroužků (hudební, sportovní apod.) 
 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro ně 
 průběžné sledování klimatu školy, podmínek jednotlivých třídních kolektivů, 

mapování výskytu sociálně patologických jevů, vyhledávání a včasné zákroky 
 poskytování poradenských služeb a zajištění poradenských služeb 

v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálních pedagogických centrech 
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Vztah učitel – žák 
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a 
bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Zároveň je nutné, aby žák respektoval osobnost 
učitele a uvědomoval si své povinnosti, sám pomáhal s řešením. Slušnost na obou stranách je 
první předpoklad úspěchu. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru 
žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou a sociálním prostředím žáka. Při řešení 
problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, 
výchovnou poradkyní atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech 
dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. 

 
 
Pedagogická diagnostika 
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a 
vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se 
zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných 
institucí (PPP, SVP, sociální odbor). 

 
 

Individualizované hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 
Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku 
i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 
ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat 
prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat 
si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. 
 
 

4.  Cíle preventivního programu 
 
Realizace minimálního preventivního programu v praxi by měly vést k vytváření pozitivního 
sociálního klimatu a kvalitních mezilidských vztahů. To znamená prostředí vzájemné 
komunikace mezi žáky a učiteli, žáky navzájem a mezi učiteli a rodiči, nabídka seberealizace 
ve volnočasových aktivitách a vytváření zájmu o práci ve škole. Aktivity jsou zařazeny do 
běžné výuky (s využitím motivačních metod a skupinové práce), ale existují i mimo ni 
(kroužky, interaktivní programy, výlety apod.). Cíle MPP se tedy týkají žáků a pedagogických 
pracovníků školy i všech osob zapojených do školní práce. K úspěšné prevenci je třeba 
spolupráce a vzájemná důvěra mezi školou a rodinou.  
 

Dlouhodobé cíle: 

 u pedagogů vzdělávat se oblasti sociálně patologických jevů, sledovat reálná 
nebezpečí v okolí 
 budovat vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem 
 průběžně sledovat a udržovat zdravé klima školy s minimem kázeňských problémů  
 posilovat komunikační dovednosti, vzájemný pocit důvěry 
 poskytovat žákům včasnou zpětnou informaci o jejich chování a postojích 
 zvyšovat schopnost řešit problémy, vyrovnat se se stresem a neúspěchem  
 vytvářet odolnost žáků proti sociálně patologickým jevům, které narušují jejich zdravý 
vývoj  
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 u žáků pěstovat zodpovědnost za své chování a jednání  
 vést žáky k jednoznačnému odmítnutí všech projevů agresivity a rizikového chování 
 mapování výskytu rizikového chování žáků ve škole 

 

 

Krátkodobé cíle: 

 vytvářet dohody a pravidla (společně v kolektivu třídy) a důsledně dbát na jejich 
dodržování 
 organizovat společné akce s třídním kolektivem 
 zlepšit komunikaci s rodiči, zapojovat je do školních akcí 
 nácvik praktických komunikačních dovedností, zvládání konfliktů 
 zlepšit informovanost pedagogů, žáků a rodičů v oblasti rizikového chování 
 uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce i skupiny 

 

 
5. Vymezení cílové populace 
 

Cílovou skupinou jsou žáci 1. – 9. třídy venkovské základní školy. Při realizace programu se 
soustředíme na děti ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí i na děti 
se slabým prospěchem. 
Školní metodička prevence zprostředkovává pedagogickým pracovníkům na intranetu školy 
„Preventivní program“, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, odkazy na některé webové stránky, další 
metodické materiály a stažené soubory týkající se prevence rizikového chování. Pravidelně se 
účastní vybraných vzdělávacích akcí. Pedagogičtí pracovníci se podílí na realizaci 
jednotlivých preventivních aktivit školy. 
 
 

6.  Klíčové oblasti, způsob realizace 
 
Za koordinaci preventivních aktivit odpovídá školní metodička prevence. V rámci své činnosti 
vypracovává preventivní program. Spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy 
i ostatními zaměstnanci a vedoucími kroužků, s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Rychnově nad Kněžnou, Policií ČR a dalšími organizacemi v regionu zabývajícími se 
primární prevencí. 
  
Základní zásadou je výchova ke zdravému životnímu stylu, což prolíná celým výchovně 
vzdělávacím procesem a je součástí ročního plánu školy, zejména předmětů prvouky, 
přírodovědy, rodinné a občanské výchovy, výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, přírodopisu a 
chemie. Individuální pomoc žákům je jednou z forem, jak minimalizovat studijní selhání. 
Individuální pomoc probíhá v jednotlivých předmětech podle potřeb žáků (delší nepřítomnost 
z důvodu nemoci, náročnější učivo), nejčastěji v českém jazyce, matematice a cizím jazyku. 
 
Specifické poruchy chování a učení diagnostikované pracovníky PPP akceptujeme, 
postupujeme podle doporučení PPP a spolupracujeme s rodiči dle potřeby. V oblasti poruch 
učení se nejčastěji setkáváme s dyslexií a dysortografií, v oblasti poruch chování s ADHD 
(LMD). 
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Pro žáky 1. stupně realizujeme hodiny pohybových aktivit v rámci projektu Sportuj ve škole, 
který druhým rokem volně navazuje na pokusné ověřování programu MŠMT s názvem 
„Hodina pohybu navíc“. 
Pro žáky 2. stupně zařazujeme již řadu let semináře primární prevence realizované občanským 
sdružením OD5k10 (z Rychnova n. Kn.). Věnují se především prevenci šikany, protidrogové 
tematice a otázkám náboženství a sekt.  
 
Spolupráci s Úřadem práce v oblasti profi orientace zajišťuje výchovná poradkyně. V plánu 
školy je zahrnuta návštěva IPS Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou a ve spolupráci s PPP 
zajišťujeme testy studijních předpokladů pro vycházející žáky. Své místo v této oblasti má 
také předmět praktické činnosti – práce s technickými materiály, pěstitelství, domácnost, 
práce s laboratorní technikou, matematicko-fyzikální praktika a práce s počítačem.  
Program Volba povolání probíhá pravidelně podle stanoveného plánu v 8. a 9. ročníku 
v hodinách praktických činností (Volba povolání a Svět práce), v 8. a 9. ročníku v hodinách 
občanské výchovy. 
 
Sexuální výchova je dostatečně zajištěna v předmětu rodinná výchova pro 8. a 9. ročník, 
v 6. a 7. ročníku v oboru Výchova ke zdraví. 
 
Třídní učitelé v 1. a 6. ročníku a třídní učitelé nových žáků dbají o bezproblémové začlenění 
každého jednotlivce do třídního kolektivu, jeho vyrovnávání se se změnami v systému 
práce, náročností učiva, dbají o posilování zdravého sebevědomí a schopnosti vzájemně 
komunikovat a o prohlubování vztahů důvěry.  
K pracovním povinnostem všech třídních učitelů patří třídnické hodiny. Třídní učitelé 
registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny a vhodné formy nápravy. 
Upozorňuje a vyzdvihuje příkladné jednání a postoje žáků a chválí je. 
 
Na chování ve třídách se zaměřujeme také ve spolupráci s metodičkou prevence při PPP 
KHK. Paní Mgr. Zdenka Moravcová Ženatová realizuje podle potřeby intervenci s cílem 
nastavit pozitivní změny ve vztazích mezi žáky. 
 
Osvědčenou formou prevence je reakce na dotazy ze schránky důvěry (fyzické i emailové), 
která je indikátorem problémů dětí na naší škole.  
 
Dalším ukazatelem vzájemných vztahů ve třídách jsou dotazníky SO-RA-D a B4, které 
zadává 1x ročně D. Tůmová. Třídní učitelé jsou poté seznámeni s výsledky sociometrie 
a mohou pak reagovat na rodící se problémy. 
 
Při vyučování ve všech ročnících využíváme práce ve dvojicích nebo skupinách. Vedeme 
žáky k týmové spolupráci, vedení diskuse, vyjadřování svého názoru, naslouchání druhým.  
V rámci školních projektů umožňujeme žákům napříč ročníky vzájemné poznávání 
a mezitřídní spolupráci.  
 
Spolu s okolními základními školami (Javornice a Rokytnice v Orlických horách) 
organizujeme sportovní den pro 2. stupeň. Na Vánoční a Velikonoční dílny 1. stupně 
každoročně zveme děti ze ZŠ Pěčín a Rybná nad Zdobnicí.  
 
Po skončení vyučování škola nabízí možnost návštěvy školního klubu nebo školní družiny 
a zapojení do zájmových kroužků (divadelní, pěvecký, hravá angličtina, zdravotnický, 
flétnička, paličkování, sportovní, náboženství). V letošním školním roce navštěvují děti ze 
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školní družiny „Hodinu pohybu navíc“. 
 
Učitelé nabízejí všem rodičům kdykoliv možnost individuální konzultace. Zpětnou 
informaci od rodičů o vzdělávání, zajišťování primární prevence a poskytování poradenských 
služeb v rámci evaluace získáváme rozhovorem s rodiči nebo formou anonymních dotazníků. 
 
 

7. Zařazení do výuky 
 
Mateřská škola 
Jednotlivá témata, která se týkají prevence rizikového chování, se prolínají různými činnostmi 
mateřské školy. Jsou přizpůsobována aktuálním potřebám konkrétních věkových skupin MŠ, 
konkrétním situacím. Učitelky MŠ citlivě komunikují s dětmi o preventivních tématech, 
navozují přátelskou atmosféru a budují důvěru mezi pedagogy a dětmi. V závislosti na 
aktuální nabídce jsou pro děti pořádány besedy, exkurze apod. 
Důležitým prvkem předškolní prevence je rovněž nastartování zájmu dětí o vhodné 
volnočasové aktivity. V rámci školy k tomu přispívají různé zájmové aktivity (hudební, 
sportovní, výtvarné, přírodovědné,…), děti se účastní také celoškolních akcí i projektů. 

 
První stupeň základní školy 
Témata prevence rizikového chování jsou zařazována do výuky především v předmětech 
prvouka, přírodověda a vlastivěda. Zařazujeme také tematické bloky z projektu Normální je 
nekouřit. 
 
1. – 3. ročník 
- správné chování ke spolužákům a dospělým lidem, nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
- zdravá výživa 
- základní hygienické návyky, otužování, sportování 
- seznámení se škodlivostí užívání návykových látek – v prvouce zařazena témata Normální je 
nekouřit 
- posilování, pevná vůle, vedení ke zdravému režimu dne, důležitá telefonní čísla 
- multikulturalita, posilování vlastenectví 
- význam tradic pro současného člověka, motivace k sebevzdělávání 
- pracovní návyky, zodpovědný přístup k práci 
- posilování rodinných vztahů, kladný vztah ke zvířatům 
- bezpečnost a zdraví na turistických a školních výletech, bezpečnost při letních aktivitách  
- dopravní výchova – znalost značek, správné přecházení vozovky, dopravní kázeň 
 
4. – 5. ročník 
- chování ve škole mezi dětmi, téma parta, přátelství 
- rozdíl mezi šikanou a škádlením 
- posilování týmové práce, dodržování zásad při práci v týmu 
- posilování rodinných vazeb 
- zdravá výživa, péče o zdraví 
- význam fyzické práce pro všestranný rozvoj osobnosti 
- posilování národní identity, multikulturní výchova 
- dopravní výchova – řešení situací, bezpečí, ohleduplnost 
- ochrana životního prostředí, upozornění na možnosti zneužívání techniky, vzájemná pomoc 
při přírodních katastrofách 
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- Internet – bezpečné chování, ochrana soukromí, etika 
- bezpečnost a zdraví na turistických a školních výletech, bezpečnost při letních aktivitách 
 
 
Druhý stupeň základní školy 
Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových 
situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod 
některých spolužáků (víceletá gymnázia apod.) a zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. 
V tomto věkovém období dochází k celé řadě fyzických a psychických proměn a je tedy 
obdobím rizikovým pro nástup sociálně patologických jevů. 
 
 
6. – 7. ročník 
- vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
- stanovení pravidel soužití třídy 
- upevňování kolektivních vztahů se včasným odhalením nežádoucích projevů rizikového 
chování - formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout 
se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 
vzniku různých typů závislostí apod. 
- trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 
- trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
- zvládání náročných fyzických a duševních situací 
- umění vyrovnat se s neúspěchem 
- informace o škodlivosti kouření a alkoholu, negativní vlivy návykových látek na rodinu 
a jednotlivce       
 
8. – 9. ročník 
- upevňování vztahů v komunitě vrstevníků 
- rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
- nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 
- nácvik řešení zátěžových situací 
- modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 
- zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím  
 (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) 
- negativní vlivy návykových látek na rodinu a jednotlivce       
- informace, kde hledat odbornou pomoc 
- orientace v trestní odpovědnosti za přečiny a porušení zákonů 
 
 
6. ročník 

Český jazyk 
- dětský hrdina v literatuře – děti v dětských domovech, útěky, krádeže, sociální vztahy 
- příběhy, romské pohádky 
 
Dějepis 
- různá témata – náboženství 
- Řecko – jednota těla a ducha – zdravý životní styl 
- Řecko, Řím – sexuální výchova, erotika, poruchy chování, fobie 
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Výchova ke zdraví 
- hodnota a podpora zdraví 
- proměny člověka v době dospívání, vztahy mezi dívkami a chlapci 
- osobní bezpečí, šikana, sexuální zneužívání, 
- formy soužití v rodině - krizové situace (hádka, rozvod, apod.), důležitá telefonní čísla 
- život mimo rodině, přátelství, partnerské vztahy 
- zdravá výživa, vliv výživy na zdravotní stav lidí 
- rizika ohrožující zdraví a jejich prevence , závislosti (tabáková, alkoholová) 
 
Občanská výchova 
- život ve škole - pravidla 
- rodinný život – význam rolí v životě, síla rodinných vazeb, bezpečnost dětí 
- domov – vztah k obci 
 
Anglický jazyk 
- komunikace v každodenních situacích (rodina, volný čas, jídlo) 
- význam znalosti cizího jazyka v moderním světě 
 

Zeměpis 
- ochrana člověka za mimořádných událostí 
 
Informatika 
- bezpečný internet 
 

7. ročník   

Matematika 
- promile a procenta – škodlivost alkoholu 
 
Anglický jazyk 
- denní režim, koníčky a povinnosti, volný čas – výběr filmů a Tv programů, knih, časopisů 
vhodných pro děti 
- životní styl dnešní mládeže, nedostatek pohybu, časté sledování televize, čas strávený u PC 
- cestování 
 
Občanská výchova 
- život mezi lidmi – socializace, verbální a neverbální komunikace 
- mýty a světová náboženství 
- lidská práva  - diskriminace, rasismus, xenofobie - svoboda, autorita; morálka, svědomí 
- svět kolem nás – národnostní menšiny, předsudky 
- řešení mimořádných událostí 
 
Výchova ke zdraví 
- hodnota a podpora zdraví 
- zdravý způsob života 
- zdravá výživa, poruchy výživy 
- pozitivní životní cíle 
- rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, nácvik způsobu odmítání návykových látek 
- ochrana člověka za mimořádných událostí 
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- násilí v sexualitě – příčiny a formy sexuálního zneužití, prevence 
- vztahy mezi lidmi a formy soužití 
- psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu 
- vyrovnávání se s problémy, hledání pomoci při problémech 
 
Zeměpis 
- oblasti světa – rasismus, xenofobie, hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod, 
multikulturní výchova, způsob života v jednotlivých oblastech světa, tolerance odlišností, 
terorismus a násilí 
 
Přírodopis 
- jedovaté rostliny s omamnými účinky – prevence závislostí a poškození zdraví 
Praktické činnosti 
- zdravý životní styl, zásady správné životosprávy a stolování 
- pravidla hospodaření 
 
Informatika 
- autorská práva, licence, legislativa 
- pravidla korespondence, spam 

 

8. ročník 

Dějepis 
- kolonialismus 
- diskriminace, vykořisťování, násilí 
 
Výchova ke zdraví 
- rizika ohrožující zdraví, zneužívání návykových látek 
- životní styl – nebezpečí reklam a mediálních vzorů, konzumní způsob života 
- mezilidské vztahy 
- osobní bezpečí 
 
Občanská výchova 
- osobnost – rozdíly mezi lidmi, sebepojetí, sebevědomí, vůle 
- člověk v sociálních vztazích - asertivní, pasivní a agresivní jednání, stres, konflikt 
- psychické procesy a stavy – vnímání, city, řešení problémů 
- zdravý životní styl, relaxace 
- právní minimum - morální a právní normy, následky porušování norem 
 
Anglický jazyk 
- volný čas a cestování 
- nevhodné způsoby trávení volného času (party, krádeže, drogy, násilné činy)  
- zvyky a obyčeje VB a USA  
 
Chemie  
- chování za mimořádných událostí – integrovaný záchranný systém 
 
Přírodopis 
- trávicí soustava, zásady správné výživy 
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- biologie člověka – zdravý životní styl, návykové látky a jejich vliv na organismus, rizikové 
sexuální chování, přenos nakažlivých a pohlavně přenosných chorob, vliv pohybu na fyzickou 
a psychickou kondici, duševní hygiena, relaxace 
 
Praktické činnosti 
- sebepoznání, jak nás vidí ostatní, signály v chování 
- vliv okolí na rozhodování, odpovědnost při rozhodování 
- plánování budoucnosti, stanovení cílů 
 

9. ročník 

Český jazyk 
- poezie nové doby (prokletí básníci) – návykové látky 
- R. John – Memento – návykové látky a domácí násilí 
- obraz války v literárních dílech – diskriminace, násilí 
- Deník Anny Frankové, J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma, P. Kohout – Hodina tance 
a lásky, J. Drda – Vyšší princip – rasismus 
 
Občanská výchova 
- právní minimum 
- osobnost - sebepoznání, volní vlastnosti,  hodnoty 
- člověk v sociálních vztazích – umění prosadit se, zvládání náročných životních situací, stres 
a způsoby řešení konfliktů 
 
 
Dějepis 
- mezi dvěma válkami – první Československá republika (národnostní menšiny) 
- Evropa po r. 1945 – osud menšin, rasismus, xenofobie 
- komunismus a fašismus – diskriminace, rasismus a nacionalismus 
- nástup nacismu v Německu, II. sv. válka, holocaust, život v protektorátu – perzekuce Romů, 
šikana, násilí 
 
Chemie 
- alkoholy, fenoly 
- deriváty uhlovodíků – drogy 
 
Zeměpis 
- Česká republika – multikulturní výchova, tolerance k odlišnostem, rasismus a xenofobie 
 
Praktické činnosti 
- adaptace na životní změny 
- rovnost příležitostí na trhu práce 
 
 
Předpokládané výstupy v oblasti prevence 
 

Žáci 1. – 3. ročníku 
- dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog nebo 
se zneužíváním léků, 
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- jsou seznámeni s jednoduchými způsoby odmítání návykových látek, 
- mají povědomost o tom, jak pečovat o zdraví, co je to zdravý životní styl,  
- uvědomují si hodnotu zdraví a nevýhody špatného životního stavu,  
- mají základní povědomí o projevech rizikového chování. 
 

Žáci 4. – 5. ročníku 
- mají povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě, 
- jsou jim známy činnosti, které je vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu,    
- osvojují si zdravý životní styl, 
- dokáží pojmenovat různé typy závislostí, 
- uvědomují si zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví, 
- na úrovni odpovídající věku se orientují v zákonech omezujících kouření, požívání alkoholu 
a zakazujících užívání a šíření drog, 
- orientují se v základních způsobech odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky, 
- jsou obeznamováni s možností využití služeb poskytujících poradenskou pomoc, 
- pojmenovávají projevy lidské nesnášenlivosti, 
- získávají informace o tom, na koho se obrátit v případě, že někdo ubližuje nebo poškozuje 
jeho práva, 
- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých je protiprávní. 
 
Žáci 6. – 9. ročníku 
- si uvědomují význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl, 
- jsou vedeni k respektování odlišných názorů či zájmů lidí a odlišných způsobů jejich 
chování a myšlení,  
- jsou vedeni k toleranci k menšinám, národnostním a náboženským skupinám, 
- jsou seznamováni s vhodnými způsoby řešení neshod se spolužáky nenásilným způsobem a 
uplatňují je v praxi, 
- uvědomují si, jaké chování je vhodné a jaké nevhodné v různých situacích, 
- vědí, že zneužívání dítěte je trestné, 
- spolupracují ve skupině a snaží se přebírat zodpovědnost za společné úkoly, 
- chápou zdraví v širších souvislostech, 
- hodnotí vhodné a nevhodné zdravotní návyky, dokáží vysvětlit své konkrétní postoje 
a chování z pohledu zdraví, 
- uvědomují si podstatu zdravého životního stylu, jsou vedeni ke snaze o jeho realizaci, 
- uvědomují si pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny, 
- jsou schopni diskutovat o rizicích užívání drog a jiných návykových látek, přiměřeně věku 
se orientují v trestně právní problematice návykových látek, 
- jsou obeznámeni s významnými dokumenty upravujícími lidská práva, případně, povinnosti 
občana, 
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávné 
činy, 
- diskutují o různých typech závislostí, 
- uvědomují si rizika šíření pohlavně přenosných a jiných infekčních chorob, 
- jsou informováni o dalších projevech rizikového chování jako jsou šikana, kyberšikana 
apod., 
- jsou informováni o tom, jak bezpečně pracovat s internetem, 
- jsou informováni o nabídce organizací, které zprostředkovávají odbornou pomoc, 
- zaujímají osobní postoje k tématům projevů rizikového chování prezentovaným v médiích 
(brutalita, rasismus, xenofobie apod.). 
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V letošním školním roce plánujeme v oblasti prevence rizikového chování pokračovat 
ve spolupráci s občanským sdružením OD5k10 z Rychnova n. Kněžnou. Cílem programu je 
předejít společensky nežádoucím jevům na cílovou skupinu. Mezi tyto projevy patří 
především negativismus, záškoláctví, ostrakismus, závislostní chování, rizikové formy 
sebeprosazení, sebepoškozování, rasismus a xenofobie, projevy násilí a agrese, pornografie 
a další. Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, 
dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, a aby tyto nástroje dokázala uplatnit 
ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu. Základem těchto 
programů je otevřená komunikace, dlouhodobost, srozumitelnost, pružnost, důvěryhodnost 
a spoluodpovědnost. Účelem a cílem těchto programů je, aby si žáci uvědomili nebezpečí, 
která se skrývají za jakýmkoliv rizikovým chováním a zároveň, aby si uvědomili svoji 
hodnotu, svoji důstojnost a svoje právo být chráněni, přijímáni a respektováni. 
Ve třídách pracujeme formou komunitního kruhu, který je vhodný pro rozvoj vztahů mezi 
žáky i žáky a učitelem s cílem vytváření bezpečného klimatu třídy a pocitu bezpečí u každého 
žáka. Pozitivní vazby v kolektivu přináší možnost zažít společně pocit úspěchu a zvládnout 
případný neúspěch, podporují rozvoj jednotlivců uvnitř skupiny.  
Mapováním situace v jednotlivých třídách se snažíme předcházet projevům sociálně 
patologických jevů (např. předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům 
rizikového chování). 
 

 
 

8.  Další aktivity 
V rámci základního vzdělávání a primární prevence nabízíme žákům v průběhu celého 
školního roku řadu akcí. Jejich realizace bude v tomto školním roce záviset 
na epidemiologické situaci. Plánujeme: 

 školní kola sportovních soutěží – pro všechny ročníky  
 zájmová činnost – nabídka kroužků  
 projektový „Den s hasiči“ – 6.-9. roč. 
 přírodovědná stezka – 1.-5. roč. 
 výstava akvarijních ryb v Domě chovatelů v Rychnově nad Kněžnou 
 přírodovědné ukázky chovatelů (plazi, dravci, papoušci,…) 
 divadelní představení dle nabídky kulturních agentur (např. Pernštejni) - pro všechny 

ročníky 
 cestopisná přednáška v rámci populárně naučného projektu Planeta Země 3000 - 6.-9. 

roč. 
 účast na divadelní přehlídce v polských Oldrzychowicích - pro všechny ročníky 
 Vánoční dílny – 1.-5. roč. 
 Vánoční vystoupení pro rodiče ve spolupráci se Svazem žen – 1.-5. roč. 
 Mikulášská nadílka – pro 1. stupeň připravují žáci 9. ročníku 
 návštěva Vánočního koncertu ZUŠ Žamberk – 1.-5. roč. 
 dětský maškarní karneval ve školní družině – 1.-4. roč. 
 soutěž Matematický klokan – 3.-9. roč. 
 Matematická olympiáda a Pythagoriáda – 5.-9- roč. 
 školní recitační soutěže a okresní kolo v recitaci Rychnovský zvoneček – 5.-9. roč. 
 Plavecký kurz – pro 1.-2. roč.  a lyžařský kurz pro 6. a 7. roč. 
 Velikonoční dílny – 1.-5. roč. 
 sběr starého papíru - pro všechny ročníky 
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 výtvarná soutěž ke Dni Země - pro všechny ročníky 
 besedy na zvolené téma (právní vědomí, bezpečnost na silnici, kyberšikana, sexuální 

výchova apod.) – pro všechny ročníky podle vhodnosti programu 
 dopravní soutěž a jízdy zručnosti – pro 2.-5. roč. 
 soutěž Hlídek mladých zdravotníků - pro všechny ročníky 
 sportovní soutěže – školní, oblastní, okresní, …. 
 mezinárodního závod školních přespolních běhů o pohár Wójta Gminy Klodzko v 

Jaszkowe Dolne v Polsku - pro všechny ročníky 
 sportovní den 1. stupně za účasti družební školy z Oldrzychowic z Polska 
 sportovní den 2. stupně – ve spolupráci se ZŠ Javornice a Rokytnice v Orl. horách 
 průběžně exkurze a školní výlety – pro všechny ročníky 

 
 
  

9.  Materiálně technické zabezpečení 
V této oblasti jsme omezeni možnostmi školy. Dostatečně je vybavena knihovna tituly k dané 
problematice. Odborná literatura slouží především učitelům.  
Odměna za vedení kroužku pro pedagogické pracovníky je vyplácena z vybraných peněz 
od rodičů. 
Materiální pomoc nám poskytuje Obecní úřad, který poskytuje finance na odměny 
do sportovních soutěží a na sportovní den pořádaný pro naši a další dvě okolní ZŠ a zajišťuje 
dopravu na tuto akci. 
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10.  Důležité kontakty na jiné organizace 
 
 adresa telefon email 

PPP 

Rychnov nad Kněžnou 

Javornická 1501,  

Rychnov n. Kn. 

494 535 476 

775 235 476 
info@ppprychnov.cz 

p. Moravcová Ženatová 

PPP a SPC  

Rychnov nad Kněžnou 

Javornická 1501,  

Rychnov n. Kn. 
606 729 219 z.zenatova@ppprychnov.cz 

PPP 

Žamberk 
Mírové nám., Žamberk 465 611 023 info@pppuo.cz 

MUDr. Mertlík  

dětský lékař  
 603 236 026  

p. Šána - OSPOD  

Rychnov nad Kněžnou 

Městský úřad,  

Havlíčkova 136, 

Rychnov n. Kn. 

494 509 403 

778 421 855 

milan.sana@rychnov-

city.cz 

Policie ČR,  

Obvodní oddělení 

Rychnov nad Kněžnou 

Zborovská 1360,  

Rychnov n.  Kn. 

974 536 651 

974 536 111 
rkoop@mvcr.cz     

 

 
  
vypracovala: Mgr. Miluše Felcmanová 
 


