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1 Škohi Pomdenské píacoviště
Škól"i Po,,de"ské Placovišté (ŠPD p*kytuje
a jeji.h zákonné zásfuPcs,

Činnost školni},ó Poradenského Prá.óVjšiě je !,yme4na Prc8lamem Pořadenských s]užeb
ve škole a zamělú]e se na Peči o žáky e spe.jálnimi v?dělávacimi Pótřebamj, včehrě átů
nad aných, ieši Problenariku rizi kového ch ov án 1 žá ků! soci ál n i.h Vztahú ve tlldé zabývá
se pŘvencí patolo8ický.h jevů a poskytuje pořadenské šlužby zoblastivoLby ter.iámiho
vzděláváni a volby povoláni žákům plistušných rďŤikú,

Poíaden5k á ronzUllao,slUžby Pro zily

odbornóu a melodickou Podporu školnimu Poradenstemu Pra.oYišti P$kyfuji
Ped a8o8iclo,Psy.hologické Porad n, sPe.iá lně ped a8ogická en tia a insl itu c zabýÝajlci
É tizikovým .hovánim žákú,

1,1 Pracovnici poskytující Porad€mké s]úžby
Mar, Bc, ]ana Brandová - zisbPkyně i]editele, vedolci ŠPP
e mai l: b ra n d óvá@8yasoyPre lou c.cz

PhD., Jana Horáková - výchovná poŤadkyně
Ěma jl: horakova@gyas_pElo!c,.z

M8r, iiii]ezbera školní netodik PFvene
e_mailI jezbera@8yasc_prlouc..z

M8r, vendulka Šmahová - ka érová Poradkyné
e_majllmahovacd8yasos Pr€lou.,.z

v€douci řkolnihó Pora.ten Ékéh o Pr..ovišlě_ kooldinUje Přác i školn iho Porad€n sléh o Praovišiě,. k@rdinuje udélóváni výchovných opalřéni ve spoluprá.i s lřidnimj !čiteli á učilell

. d oPoru čuje výchovná oPa třel i ňed itel i škóly,
, zajišfujé jednáni s áky a ákonnýhi2á upciv oblastech vý.hovný.h i vzdĚlávacich,
- koordinuje svoláváni uý.hovné komise v PřiPádě iPšeni závažných výchovný.h

- koordinuje ve spohprá.i § ýýchovným poradcm a tiídnimi učneli zPrcstiedkovánl
diaanostiky sPeiálnich ýždělávacích Polř?b_ konholuje práci asisienta Pedasosa (Pokud na šlole Púsobl),_ nabizi a reauzu]e hédiaŇ Pii iešeni sPorú mezj žáky a uóbli, piiPadné jejich

_ vyučujicih Poskytujť iníormae o á.ich se svP a o PodPůmých oPatŘni.h
doporučených pío jejich vzděláváni, Ú2.e spó]upracujes liidnimi učileli,



- s iníórnacemi o žácích nákládá v souladu * ákonem o ochranĚ Nobňi.h údajú,
_ póškytuje informa.É ó poradenských službách škol,
_ k@rdinuje Norbu T\Ť,
_ eliduje2áPisy zjednáni P zákónnými zástuPci áků nebo sjednotlivýúi žáty,
. /á ,šťu,e dk[ah/á., dál v ndlliř/al4lteŤ !e folái,doPoruienl {t7

spoluPra.ujestiídnimiučifuliáostáininiPedá8qypřiidentifikacižáků9šPé.iálnimi
vzděláva.ini Polřebaúi a Pod lli * na skat€8ii jejich vzděláváni,
ziišťujé ve sPoluPřáci s učitťli vywoieni IvP Pódl. doPoručeni ?PP nebo sPc,

- za]išťuje zProstíedkóvánl diagnostiky spť.iálnlch v2dělávaci.h Pótřeb a interv€nřTi
t,nnct,Póraky.elP6,;ln fi,v/děldv4im,polřbdňi,

, Podili se na Péčj o nadané žáky formou jejich uPojení dó odborných souÉži,
zahranjčnich odboňý.h štáži, účasti na Éxt€rnIch vzdělávacich akcict!

- sladuje pl@s integlac žáků * sP{iálnimi vzdělávacimi Poliebami, vč€tně int€8řac€

podPonje tvoíbu Podminek Pro vzdělávání žáků nadaný.h a žkú 2e sóciálně

znevýhodněný.h póstiedi,
s inlona.emi ožácích nakládá V nladu se zákonem o o.hraně ombnich údajů,

_ Poskyfuje metodickou Ponoc učil€lům v oblasti Vý.hovy a Eděláván| in€8racžáků,
individuálni Práce F žáky,
shronáždnje iníorma.e o á.i.h v Poradenské Péči,

- vyučujicin Poskytuje infoimaŇ o žáci.h - sVP a o PodPůmýčh oPárienich

doPoručený.h Prc jeiich vzdělávání.

školnl métodik p.e"éň..
, zaiišťuié dny s tematikou Piimámí Prevene záměřené na Preven.i záškoláctvi,

nášill, vandalismu, sxuálniho meuživáni, zneuživáni *kbmi, k.iminálniho
azávadového chováni, rizikový.h PŤojevů ÝbePoškózovlni a dalšich šó.iálně
nežádoucich jevůj

_ ve sPoluP.áci 6 týidnimi a dálšlmi učiteh vlhl€dává a sleduje probleňatiku
záštoláceí, šitany, vTjku Patolo8i.ký.h jevů ane?nlavý.h3miálnichvztahú,

- Po9krfuř Póňdenské sIužby těňto žálúm a jeji.h zákonným ZisfuPcům,

Pllp.dně ujiifuj€ Péči odPovídajiciho ódborného PraťovišÉ (vé spoluPráci
s tií,lnimi Učileli),
spoIúPracuie s tiidniňj učibeli Pii za.hycováni varovných sisnálů sPqenýc}t

9 možnGti .ozvoje so.iálně nežádouci.h ievů u jednótlivý.h žló a školnich tild
a Podili P ná sledováni úóvně rizikových íakiorú, které jsou Ýýznanné Prc rczvoj

so.jálně neždoucích jevů ve škole)
, piiPrávuje pódninly Pro inte8ra.i žáků s Poru.hami chováni a kóórdinuje

PGkytováni Póiad€nstých r Pftýentivnich shlž.h lĚmtó 
'.lkĎm 

školo
a šPeciálimvanýmj školskýňi zařianimi)

_ s inlomacemi o žácich ňátládá vsouladu se zákonem o ďhianě osbíi.h údajú,

zajišluje Piedáváni odboňý.h iniořmaci tykajici.h É díogové PŤoblem3tiky,



_ Poskyfujekariéové Poradenstv 1 žáků ň Pslednich rořTíkú vz,lěláváni,_ Pomáhá s Proíesni ořienta.i žákům, kt€ii si nejsou jisti sPřávnóstl své volby
slávajiciho vzdělávániči následnéno Prciesniho uplátněni

_ organžuje besdy, *ňináře a dalši ake Pro žLy (úspéšni ab6ólvňti, zásfuFi
fúem, zásfuPci Úladu Práe aPod.'

_ Poskyluie individuálni a skupinové konzulta€ z oblasti káijéúvého Po.adenslvi,_ vytváii a udržuje slť potř€bných kontaktú Úřád P.áce, zášfuPci fiŤen, chaiity,

- dóPončuř žákům vhodné iníoimáčTi zdroje á vho,1né infolmačni subjekry,

Dál. 3. nA čifuosti ŠPP podiléii

, Pod pórují rczvoj Pozilivn ich 6ci ál n l.h inbérákci mezi žá ky třid,
_ zPiostiedkovávajl kohunikaci s ctatnimi učiteli a jšóú 8áraniy sPoluPrác školy

se zákónnými zásluPci žákú §vélené ťidý
ziskávají á ldížuji si Přehled o osbnostnich zvláštnosfuh žákú tiidy a o j€jich

_ spoluPrácuji s v€douciŠPP, Ponáhaji Při ftalizaci PodPůrných opatieni,
_ šPoluPracujíse školnim mebdiken PPvence na vyhledáváni vařovných §i8nálú,

s iniolňácňi o žácich nakládaii v souladu se zákoném o óchraně 6obni.h údajů,

o3t tnt p.da8ogičti Pia.ohlci
_ uPozořňuji liidni učilele a metodilá Pi.vene na nožný vznitPatolo8ictý.hjevú,
_ mótivují žáky l odPovědn6ti zá vlashí živohi dráhu a t uvědoměni si výžnaňu

-spoluPEcuji s Výchovným poradc.ň a melodiken PEvence na Ealizaci minimálniho
PŤeventi vniho Pro8 rámu,

,s inlomáceňi o Žácich nakládaji v suladu e zákmem o ochraně o$bnich Údajú,

1,2 Informační sy§teh školního Poradenského pracoviště

, koniakl na Pracovnityškolniho Poradenského Pra.ovišlá ozmisténi tabinerú,
- konzultačni hodiny Pmžáky, rodič€ a statni,

zveiejnéni Prc8iamu Porad.nských 9lužeb školnihó Poradenského Pracovišté.

_ ori€nlačni inlorma.e o kabinétech pramvníků ŠPP,základni inforn.ce o činnosti
šPP,



, iníořma.e o jnéne.h, fu nk.lch a oblastech komPetenciá konzuháčnich hodinách,
kli7.vá t€leíonni čišta,



2 Vzděláváni žáků se sPeciálnimj vzdělávacimi Potřbami
a žáků nadaných

Žákem 5e sPeciálními vzděláva.ini Póťebáni je žák kterýknaPlněnisvý.h vžděláva.ich
možno*i n€bo k uPlatnění a uživánisťch PŤáv na rovnoPřávném žákládě Sostatnini,
Potřebujé Pďkyhuti PodPúŤnýcn oPatřenl z výčfu uvcdeného v § 16 školského zákóna
(Šz), Podpůná oPatřenise Pódleoraanizáčni, peda8o8iclé a íinančni náročnoýi členi do

PodP,jrná oPatřenl prvního sfuPně Fou uPhtňována i be2 dopófučPni škohkého
porádenského zaiizeni a nema]i noinovanou linanói nároinosl, PodPilmá opatřeni
dnhého až Pátého sfupně lze UPlahit Pouze s doPoručenim školského Poradmského
2ďreni6Pz)asiníomovanýmsoúhlásemzletiléhožákanebozákonnéhozásfuPcežáki,
začleněni PodPúmých oPatieni do jednotlivých sfuPňů stanovl Přiloha ó, ] vyhlášky
é. 27/2016 |dále jq vyhláška). Ritzné dfuhy íébo šiUPnĚ PodPúmých oPatiení lre
konbinovat 2a podmínek daných ŠZa whlášlou.
Při PoskytóVáni PodPůmých oPatřmi le nóžné zohlednit raké § ó7 odst, 2 Šz, kteťý uvádi,
že ieditelškoly může re závažných dúvodů, zejména zdřavótnlc\ uvolnitákanážádst
zcela n€bo zčásli2 vyučovánl někleého Předmět!. Žák uvedený v § ]ó odst, 9 Šz může
být uvolněn (nebó nénu9i býl hodnoÉn) take 2 púýádění něktelýčh činnsii ovšen
nenůže být uvolněn zPředměfu rczhoduji.iho Pbodborné zaměieniabsolventa
v přiPadě Poiieby lze žákovi nabidnóut taková pódpůríá óPaEeni, lteiá mu umožni
zvládnóut odborné vzděláváni v €lén íózghu a úšPěšně Vykonat závěEčnou nebo
maluritni zkoušku (úPrávu Podmínek závéŤečné a maturitní zkoušky pró áky šé sVP
stanovi PiísluŠné Provádě.i PředPi6y vó, vyhláŠky Č, 2z20]6 sb,). Žákovi, který nemŮŽe
zvládnout vzděláváni ý dánén oboru vzděláni z vážných zdlavotnl.h nébo jiných
dúvodú může být nábidnut Po Poradě se ŠPZ a ásfup.i nézletiléhó žáka PoPř, s jinými
in*ifu@ni, jiný Pro néj vh odnějši obor vzd ě láni,
Nezbyrnýn PředPokladem Pro Pii€ti te v2délávánl a zvládnuti Požadavtú na odboiné
vzděláni v jednodivých obore.h je splněni pódninek zdŤavotni zpú$bilsli ucharečú
ovzděláváninastledniškóIe,Požadavkynazdravolni2Púsobilctuchazečúovzděláváni
na stiedni škole isou slanoveny v Přllok k Nallzéni vlády č. 2rr2or0 sb., o soustavě
oborů vzdělánl v zák]ádnim, sliednim a rfíšim odbornéň lzděIávání, v€ zněni
Pozdějších PiedPisú, Žákilm lt pckytnoul Podle jcjich Polieb a na doPoruč€ni ŠPz
i da lš i diuhy PódPů Ťných oPa tieni, např, vyu žj ti á sislén la Ps d aaoaa, úP rávu m aleriá tnich
a or8anizačnich podninek výxky nebo úPřáva Podninek Přijímáni a ukončováni

2 ] vzděliváni nndnnÝ.h žákij

výuka ie vedena tak, aby podněcovala r.zvoj polcnciálu Žáků včehě rúzných druhú
nadáni a zámĚiena bl áby se tátó nadáni nohla Pojevitá rozvijet,



Za nadaného žáka É Podle § 27 odst 1 vyhlášky Považuje Piedevšim žál. kt€ry pij
adék!átní PodPoie vykazuje ve siovnánl s vrstevnity vysokou úroveň v jedné či vie
oblaste.h rozlmóvých shoPnosti, v Póhybových, m.nuálni.h, uměleclých nebo

so.iálnich dovedno mh. za ákaminořádně nadaného 9 Pak Považujc PňódéVšiň žák"
jehož rczložfni *hópnctí doÉhuje mimoiádné úrovně Při vyské
tvolivDsti vcelén okruhu ónno§ti nebovjednotlivých oblastechlozumových shoPn6t'
v Pohybových, manuálni.h, uměl*kých nebo sociálnich dovednd§tech (§ 27 ódst, 2
l),hlášky), Mohou se vyskytnout žáci, kbii svými shopnGtrni převyšu]l ostahi a De je

o2načit za mmoiádně nadané zjišlovánI minoiádného nadáni a vzdětáva.ich Potíeb
mimoiádné nadáného žáka je Pmváděnó vť spoluPrá.i sPřislúšným ŠPz, Jestliže
seu žáka Prcjevul'e qhiáněný tyP nadáni (v oblasli Pohybové uměle.ké, úánuálni),
vyjadlule e ŠPz rejména ke sPeciíikům jeho osbnsii, která hohou ňii Ýliv na pd,béh
jeho vz,lěláváni, zatim.o mlrú žákova nadáni zhodnoií odbornik v Piislušném oboru,
Žákovi s mimoiádným nadánim lre Povólit vzdéláýáni podle IvP nebo ho Piéiadil
na základě zkoušek do V}é§iho ročnitu bez abmlvováni Před.hoziho ročniku 6 17odst,
3šZ§23-§3r whlášky)
Nadáni, pllpádně ňimoiádné nadáni áka * múže laké Pmjevit ve sPďiálni.h
manuálnich činíóštech, Ý motivacj l€ stud'u daného obóru a Povoláni, Těmlo žákům
F věnuje zvýšéná póžornost a Fo rczvojiejich nadáni jsou vr!živáíá táké podPúmá
ópatleni vynerená Pro vzděláváni iěchto žákn Šz a vyhláško( Jedná se nejen

oýZdélávání Podle IvP u žáků s dia9osiikovaným nimoiádným nadánim, ale také
o možnost ozšiii t obsa h vzděIáván i, u nožn it účastni t F ýýu ky ve vyššim roin iku, póp ř,

s PáráIelné v2dělávat íomouslážínajinéškolevóetněvoŠ (poPl ná Ýyské škole) nebo
na odboňých P.ácóvištl.t! Účótnit F studiinich a ji,rých Pobytů v zahraniči (napi,
v .áí.i piógtam u ERASMUS+), zapojovat je do různých prójektů á sóuéž|

2.2 vzdéláýání žákt ze znevýhodněného nebo z odtišného kulhrmiho

sPdčiálnl podPora j€ věnována žákúm ? TevýhMněného sďiálnlho nebo z odlišného
*ulfumiho Pfu*ředl, Pró dGažení úsPěšnGii pii vzděláváni iĚchto žákn jé Ýy!žíváno
Povzbuzovacích ňetod Plj pllPadných neú§Pěších a l'e Posilována l'ejich hotiváce k učenl,

PNkyiována Poúo. Při ósÝójováni si vhodných učebnich způ$bů a Posfupů sé žřételen
l individuálnim obiižim j€dnotlivó, věnována Pozornost jejich zčleňováni do běžného
kolekiivu a vytválení Pozjtiniho klimafu re třídě a ve škole, Je kláden dúlaz
na sPoluPráci P zákonnými ášfuPd žáků pli lešeni jejich individuálnich zdiavďních

23 Piehled trctů pn 7i<Lav.jn Poílpú rneho oPd třPni

Š v2dělává žáka s využitin PodPůmých oPátření 1, sfuPně (jndividuálně či zPráfujé



Pravidelná Podpora školnim Poradenským prá.óvištěm a Peda8o8y
PodPora je úspěšná a neni lak tieba v-íš€tieni ! ŠPZ

sŠ dopó.uči náVštěvu ŠPz, Připádnč 9 kni žák nebo zákonný zisfuPce nezletilého žáka
sám roáo,jne, NEPózději do 3 měsíců od objednáni ie vystavenó doPoručeni

sŠ doPoruči návštěvu ŠPz, ale zákonný zásfuPÉ nezletilého žáka nebo zlctilý žák
nenavštivi Špz 2 účelen nasťaveni r}o, Škola e óbláti na zásfupeo€ánu veřejné hei
(osPoD) á v $uladu F ákonen o $ciálně Přávni ochraně dětl Póžádá o součinnost

PGoúdi vzdělávaciPotieby žák4 vyhodnótizávěry vyietieni
_ doPoručíPodPúmá óPatieni ve vzděláváni žáka (2, _ 5, stuPeň Po.tPory)

vyhodnqováni účelnGti pódPory
ŠPZ Pravjdelně Po jednon oc u žáků 5 LMP lyho,1no.uje účinno§t oPati€ni, kontroluie
IvPa Poskytováni vše.h PodPůmých opariení, kontola IVPa jehó naPlňováni pióbihá

jinakŠPZP.ovádi kontolu doPoručenizPravidla dodvou let, Pokud je PodPora účinná,
docházi kinle8raci žáka, pókud je PodPola net]§pěšná, dtrházi krevi2i roáodnutí

2,4 Řešení školni neúsPěšnošti
v piiPadě2jevného Poldesu ťkonnNti a Piimého óhDženi školni neú9Pěšnost] lr:
_ navázat špotupráci učitelů š polad€nslýml placovniky vé §kóle (špp' spolupráci Školy

a škokkých po.adenský.h 2ařirenl, sPólupráci 9 zikonnými ásfuP.i neztetilých

_ umožnit zajišiěni sPeciálně Pedagogické a Připadné Psycholo8i.ké dia8n6tiky
v€ sPoluPráci sŠPZ aby byly odhal€ny lonkrétni přičinyselháváni áka ve škole,
sledo!áia vyhodnorcVat situá.ive vzdélávání žáLú ohrožený.h §kolni neúsPčšnosti
a informovat ostatií yy!čujici.

vhodné fómy r netody Pía.. 6€ žák€n oiroženýn školni n€li.pěětro§ti|
- zadáváni Přavidelný.h úkolú vycházeji.ich ze slanoveného obsahu uóila zadáni

individuální Práce Pro domáci PiiPrávu ajeji.h *ontrolá
_ použiváni podpůmých pomnek pli saío§tahé práci piehledy, tabu lký ka lku lačky.

nákÉsy, aj. dIc.harákteru Pledhěh, kt€Ťé Poňohou ákovi léP€ se ori.ntovatvuČivu
- individuálni Píáesé žák€m v rám.i konzulta.i i v rámcivyučovacich hodiň



Pokud i€ žák i nadále ve sfudiu íeúspěšný, ]€ třeba ,vážii možnNt óPákováni rDčniku

nebo Poskytnout 
'ákovi 

a zákonným zásfuPcům nezletilého 
'áka 

iníórm,.é ó móžn6tj



3 Minin1álni pIeventivní píogram

zátladnin PrinciP€m preventivni §tiatégjé UPla6ované na škole je vý.hova árn
ke zdravému avobióu stylu, ko6voiénl pózitiniho sciálniho chování a k ozvoii
osobnosti, v ionto stylu v€dou peda8ogóvé žáky dnsle,lné a sys€mri.ky k osvojováni
noren mezilidských vztahů založených na dénókratických PrinciPeci! resPéktují.ich
jdentitu a individualifu áka,R@vijeji2jnénápúitinimezili,lskévztaIly, ú.fu kživob
druhého člověla, humánnl a toteranhr i jed n ání *€ré je vsouládu 5 Pránimi normani,
Kladou dúiaz na Právni odpovědn$tiedinŘ.

Primárni Prevencé sPočivá ve vytvoieni optinálnich Podminek Po tomPlexní iozvoj

sékundáňí PFvence musi Zji§tit pódchyeni Prunich Přiznakú p rob lémového chová n i,

jejich vl,iešeni v třIdnin koleklivu, pii sPoluPiáci s rcdinou, PoPi, veíejnGtí. v následné

Prevéfti 2a Pomoci vhodných a Přinosný.h Převentivni.h Programů/ ne8ativni.h
Příkladú a ortakú.h Výchovných Ptostředků zajištul'€, aby se v piišlici obdobi.h takové

cilén Minimálniho ptÝenlivníhó PrcgŤamu je Vytvář€t kvalihi Podninky pro prá.i
áků, zjistn nožnosti Pro vzájemnou l@munikaci me2i áky á P€da8ogý iozvi]et

Přátel§lou átňĎféru ve třidá.h a PÉVenci klerá sPočivá Předevšlm ve výchově
ke smysluP lnéňU vyu žni volnéhó čásu, P Řd chá at výsLytu soci á lně Paroló8i.kých řvů.

3,1 Protidřo8ová Prev€n@
3.1,1 P!inií,1 diogová Preven.e

výukotý pro8ían PREVENCE v PRAXI

1, l€k.. - co i. r neni prerence dío8ďý.h závislGti?
cil: u vědoměn i si vztáhů a souvislcti ú sÉšně ovli Vňuilcích p řed ch áani vhi k u

1, Pledštávení lekeá vytvořénl škuPin a zadáni témafu le zPrá.ovániPodle
nárcril žátl: (Ra 10 óin,)
2. Prez€ntacmluvčinisluPin (..a 5 minuo
3. Dané 9kuPiny Pobvn,jíšvéúkoly sinforma€nina webu (]5 min), viz
Teltová část hlavnlhóPotálu na levé straně, rubriká záklády Prven..
4. Pré*ntace rozdilú nluvčimi sLuPin (co 5 10 minut)



5. Závérečná sPolečná distuse a zhodnócnl (..a 5 '10 ninur)

2. lekce - I.ké vě.i zífšuji v iodině ri'ir.. ,,drc8ováho" onrožál dilčt.?
cil:ieflexea uv&óměni si sjfuac€ ák vevlashiródině

1, Plédstaleni lel€ a b.ainslo,min8 třidy nád órázkou názvu letG - jeden žák
zápisuje na tabDli (..á 5 minut)
2, sluPjnová neboindividuálnl prá.e žákú s web€n (cca 20 minuo vizTexlová
čáši na hlálnlm portálu uredmá v rubrice Pod názvem ,,co zvyšuje .ižiko"
3. Diskuse nad iníóda.mi zIs*anými 2 wel!, při důvěmén a orevieném
ýztahu vetřídě i disku9ouvědoňěnisj souvislósti svlastni rodinou,
zhodnmeni (rca 30 mjnut)

3. lekce - á) Dio6/: .lrúh, lttink, úita
cil| zvýšeni Povědoní o Ť.álný.h ]tčinclch a rizicich dio8

1, Př€dštávenl témafu a blainsloming liidy nad otázko názvu lekce - jed€n ák
zapúuie na tabuli (cca 5 ňinúr)
2, skuPinová nebo individuálnl práežákťl s webem (rca 20 minut) vizT€xtóvá
čá na hláňln Poltálu uvedená v rubrice Pod názvemDrogy
3. Disiuse nad iníormaeňi zlskďýmiz webu, Pii důvěrném a otevňPnén
vztahu v€ tiidě i diskúse o vlaslnich zkušenNte.h a kónterfu sifuá.I, jak k nim
u l'€dnotlivých žátú došlo, zhor]noani (ccá 30 minut)
Pozn, P ři zPřacováni bématu e nev ylučuje téna le8á ln ich d ro3 léky, alkohól,

3, l.k.. - b) MJÉy o dre3r(rl
cil:zvýšeni Povědomi o tálný.h účincich a rizicích drcg

], Představení temafu a PoložÉni órázky: ]aké nePiavdivé iníormáce o dró8á.h
nebo ouživani dió8 6e2i veiejnclí Panuji,brainstoŤmin8 nebo prá.e !e

2, Prezentaenárcrú (ea5 minuo
3, skuPinóvá nebo individuálniP.áce áků s wťbém (cca 20 ninur-vizTexiová
čá9t na hlavnim Ponálu uÉdená v rubrice Pod názvem,,Mýty o drógá.h"
4, závěr.čná diskusea zhodn@ni ((a 10 minnt)

,l, I€k.. - Drogy . zal@ny
cil: zyýšénl právnlhoPovědomi áků

],Předstávenítemaiu brainstormina nébó Prá.e ve skuPiná.h s násl€dnou

2 9kupinová nébó individuálni Piáežákůs weben (ca 15 minut) - viz Textová
čá* na hlávnln Poltálu uvedená v rubrice Pod názvem Drogy á ákóy
3, závěÉčná diskúse a zhodnďeni (cca 15 ninui)



5. tek.€ - Jak by6r€ §. bzho.tli?
cílj konnontace a di§tue vlastňi.h Po§toiú žátů sjinými ffiálniňi ml€mi,

], Učitel ješrě Před Uv€denou letcí vybeft některcu z metodicky zPraovaný.h
lékcí uvedených na Webu v Tsxtové části hlavniho Poitálu v řubrie Pód názven
Dobrá Piaxe, vytiskne ji, zájišti pomúcky a jiné poiiebné nál.žitóšti
2, Představeni ténátu, adánl rlkólu, Éalizace, ,ljskuse, zho,1noceni (45 min]

6. lék.é _ Dreay ýe š*ol.
cil: kónfóntace a diskuse vlastnich Póstojů žáků k aišlěni dŤosového PŤoblému

]. UčiteI iešé pfud uvedenou lek.i vybere z Textové části webu ňa hl.nim
PoíálU v rubŤice Dio8y ve škóle áňotaciá PoPissituae u tii odliŠných
a ,, d řo8o vď' iůzně Význa mných Píoiev ťl nálézu d bs ve škole Vy tiskne je Pod le

Pďb skuPin, kteE v rámcilekGU.či, s.známise s altemativami řeš€nl,
2, Pledštaveni temafu a zadáni lešéni ná Práci ve skuPinách (cca ] 0 - ]5 hin)
3, skupjnóvá nebo individuálni prá€žákú s web€m (c.a ]5 mnul) -viz Textová
část na hlavním Portálu uvedená v rubrjce Pod názvem Dro8t ve škole
4, Diskuý a zhodn@ni (úa 15 mjnut)

z letce - věitono.tni l6t
cil: áodno.ení Vědomcti žákú v,,dioaovéProblemalie,'

1 Exjsfuji dvě alernativy: Tert]e nožné idálibvatskuPinovĚ, kdy liída zisLá
celkové r,yhodno€nl skuPiny anebo individuálně-ldy taždý žák zlská vlashi

2, Roáodnuti uót€lq kteŤou altemativu zvóli
3. Realizace testu - daná věková skuPina žátů si zvolíz nabidky résfu pódlé

4, Po ab§ólvováni testu si v alternativě individuálni test žáci Vytisknou
vyhodnďeni, v Piipaděskupinového lssb bkDčini učnel - ziská třldni prliňěI
ve ýyhodnoŘni vědomo9ti ákíl,
5, Diskure sžáky nád ťsIedkyvyhodnoeni lestu. Komentále, Zhodno€ni
a aslán i kl itické zPrá vy a komentářů PoskytóVá b lůň bs tu,

3. letce - onlin. .ti§ta§e (chal) s odbomil(€m
ciI: zvýšeniznalosti o,,dró8ové Probl€malice"

r, Žáčijrcu PiiPraveni v rc učebné ie jiň vy§větlén zPůsob diskuse olázky
nenůže naiednou Potládaikaždý, ale liida * na oláredomluvi, iestanoveno
téma, Čas na di§kušije 35 ninul,



2, DiJ u.e nPn rJlJ á Jcilelem, 7hodnGenilhdfu ll0 minll),

9.Iékc€- závér.čné zhoitno.fii C€Éno políúu

Réíetáty v hodiná.h zsv á občanské nalky
r, ročňlky učebni.h oborů, dlda lvarta a 2, ročnik nafu ljtniho studia

Le8aliza€ marihuany-Pohled na věc (Pro á Pbti)

Rozděleni droaPodls sPolečenske nebezPečn6ti

Prci.kr,,Revolution Train" (ptolidrc8ovývtak)

Pró8ram PrinámipFvenczaměienýna Pióblematiku avislosti a zodPovědnost

kvlashímu životu. zaPojeni konlrcinich třid doPojéktu se váže k beminůň tur.é

Dotaznit na žjištěnivzrahúve třldě

všechnyučebni oboŤya matuŤitnitřídy

Přednáška odrogá.h V prvnich rctnícich v rám.i adaPtačniho dne, pió8rany v rámci

výuky Pi€dměfu Zsv a občanski nauká v jednotljvých ročnici.h, sPolupráce s PČR
a Mě skou Policii Přelouč,

?únlráni íilmú a dokun€nht v rinci výlky občánské nau&y a zsv Pro d.né

Polad na DvD: Pravda ó dró8ách -di§kuse
Lrlormace z webu: httP://www,ft kninedrc8am.cz
Póblematika Hlv/AIDs(v rámci výuky občanské nauky)

F]lmy ýrá]icisť Výše!ýedené pbblcnatiky (oči had,l, opuštěni a Piijeti, My z!,lanjc€
o, Pavučina, Mami ty to póchopi§ Láska je láska atd,)

3,1,2 sekundámí drc8ová Preven€e
sežnrmkont,ktůpretidroaDvéprďó...



Linly t€l.íoni.ké Ponft i

LinkabezPďi: ]16 i1l(iaké na štarémčísl€ M0 ]55555)

Modrá linka|549 241010

www,dú8ovaPoradna,cz
www,,lroPin,.rpoladna,shtml

Álkoholic*o,ronkoro8i.ké Poridnř

nons loP lin la Pomoci: 222 22t 43]

3,2 Pleventivní aktivity - víedemi akc€

víery, zimí lyžais}ý yý.vil, lernl íportóWi }uE. adapt,čni dny Pre PMt róčniky

cilem těchio altivit j€ rózvoisPoitovni zdatnósti, Poznáni nových sPoitovnich aktjvjt,
Upévňuje š vzbh žákil ke špo.tu, Přirodě, attivně využivanéňu volnému času.

Pozitivně se rozviel'i a ovlivňuji vztahy vťidnim kolektivu, PGiluie É Ébevědoni,
samóštablsl, ohleduplnošt á kamarádslvi, ]e možné deiájlněji poznal schopnosti
a vlasbo*i spolužál(l, rozvii * vzái€nná lomunik.c,

3,3 Preventivní aktivity - jednorázové a piíležitoshé akce

Dobrevo|ni.ké . .hťitiiini ak.e

Pófro. áků pň veiejný.h dób.očinných sbn!ách Plo nada.é á dalši neziskové oraanizáce
rozviji ohleduPlnóst a nesobecke chován' s.hopnost komunikovat, PoŤadit, Inlómuje



problcňati.kých společ€nských jevech (zdrávotni Prcblémy, oPuštěŇ děti. stáii

samota), v le toŠnim Školnih io.e pod poii m e sbnku ,, B ilá pastelka "

soúbor odbomý.h pl.dnář€k, diskBl t b.§ed n. aktuálni ténald

Iníormačně poznáva.i áktivita @šiiuje Pov&omi žákú o sPoleč€nský.h problémech,

so.iálně Pai.Iogický.h jevech loŤmou odbo.né Plednášky §Pojené s diskusL Rozšiřuje

Poznánl vjednotliť.h oblaste.h sPol€čensky nesalivnlch jevů - ná9kové lálky, násill,

nemoci, kriminalita postaveni někt€iý.h or8anizaci v PEventivnich altivitách

společnsii, PódPoru]€ tomunikaci o aktuálnim lemab, informuje o ňožnGti iešii

PiiPadné osbni Prcblémy,

Pl n b.6ed pro šLolni iok 2019,2020

_ PČR ,,Drc8y a jéjich účinky"
osPoD Plelouč,,Kriminaliia dosPi!ajicich"

- MéstsLi pólic Pielouč ,,Přávo a morálka", ,,PlestuPky a trestné čjny", ,,Mezilidské

_ Pro8ram ČsoB ,, F inanln i g ramotnoý a z.d lužován i É"
_ HZsPardubi.kého Kraie,,Jak §e cholat v m€znich slluacich"
, Unlverzitá Hiadec KŤálové katedrá so.iálni Palolo8ie a pPvén.e ,,sociálni sitĚ

á jak se na nichchovať'

Účast sfudéntú ná sPollovních, jazykových a Glatních Ňutěži.h poládaný.h školou,

clatnimi školami ve měslě iv ráncioklesu a kraje Poš iluje samostatnost a ci levěd ofi ošt

siudentú, utváiikorPolátivni identitu kesvéškole, rozviji vědomo i a znalGti nad ánď
Uč.bníchPlánů,BojujeProiiPrůňérnGtiaPosilujcsn.huvynikňouta usPětv konkuFn.i

ostahi.h Pósil uje schoPn o* P rcad it svúj ná br, svoj. dovednosti a znalGtj,

3,a vzděláváni Peda8o8ú

v Průběhu školniho roku ie ajišlĚna účsr vedoucího ŠP4 Výchovného Poradc, ikolniho

netodika Prevene a dálšI.h Peda8o8ú na seíinářl.h, piednáškáclr, akreditováných

tlrsech kProblemati€ zdravého živohiho stylu, šil€ný závislĎii á dálší.h 6ciálně

Paióló8i.kých jev ú Nové in fo.ma.e j6ou Piéd á vá ny bud ná ped a8og ických radá.b nebo

prosrřednictvím c-mailových iníoima.i, Tiidňim účitéIúm Poskyfuji konzultace, Póňáhaji
sdokumenta.l, po§kyfuji mateŤiáIy ryužltlné Pli třldnických hodinách, sPoIuP.acujl



na náPlni a prcBramú adaPtačnich dni a sami se ji.h účfutni, olborné znalNli o této

problemaric si pédasosové rozšiřuji také samóstudjéň (odborná literatlra, lisk),



4 Krizový plán šikany

Posfup pró oznám€nl aikany
1) oznimoi Po.tezléni n. 5ikanu í€bo oznámeni šik íy:
a) Učitli, PŤá@vníkóvi školy

c) Metodikovi Prť!€nc

e) Řediteli školy (vý.hovnému Poradci)

2) ,rhodno.€ni gitua@ krizovýú ťýmm:
a) v rýnu jsou tlidni učitel, melodit PPvence, Vedóu.i škólnihó poiadenského

pia.ov řé (zásfu P kyn Ě íedi telé), výcho! n á Po rad tyné a řed i lel školy
b) stanovenidalšiio PosfuPú ! daném Píoblému
c) leš.nl problému

LehLá íomá Ěikey_ PoČÁTrČNÍ ŠtxANA
l) vyš.lřovánl - chránil zdrcj a obsah info.má.i, ýnimai i jakoukoli "siíi"

vý Pověd', sn ahou musí být zabránit Pozla ren i toho, kd o o šikáně inlóimóvá 1, tedy
och ránn in formá tory Pled Pomstou a8resoó, vyšétióváni je iealibváno iak aby
ostáhi némohli vyhodnolit,.o kdo iekl!vŽDY ověřit, vše zaPsat.

2) Nil*ni vfiodných §vědklt - vyljPováni svědkú, dúležiti jeu žáci, nteři
šynpatizuii s D&ti, !,yslechnuti ne]léPe mezi Čtyřma oŠina (naPř, Po vyTčováni,

Poádat o odnePni Pomů€kdo kabinetu), aby clatni o ničeň ňévěděli (ó.hrana
oběti). co kdy, kde jak, jak dlouho, PmvéStzápi6,

3) ziiišlěni oór y oběti - Rozhovor musi býl Poveden lab aby ó něm Gtatní
nevěděli - noŽná Pomsta agÉšóú (neEa8oval obranně, nezPo.hybňovat,
empaiie otevienci nedávatrádrien vnimai i jatoukoli ,,sclíi" výPóvěd oýělit),
vše si zaP9at Pró dalšl Poti€bu, zvýšená PorcrnGl ve školnim klimatu (třidnim),
zPřisnit doDry (oš€ilit Pohyb děií na zá.hóde.h, .esé do školy) a časlé nahliž€ni
do liidy o plé§táÝc (nenáPadně). Po dóbu š.třenl je možnéÉsouhlaFm vedení
nechát obět doma, DoPoručř iódičťlm odboinika voblasti Primámi PÉvene
či llnou institu.i zabývajici se touto ProbIematikou (Pedá8o8ickó Psycholoaickou
Poradnu, or8anizaci BÍlý kruh ald,),

,l) R@hovór 3 lgi*ory, PliPad!ě toníiontace ňézi nimi - Nutnóst Po§kládané
mozaiky inÍormacÍ, (dŮkazy, fuslm nii júknu o lom, rc se ve iiídě děje - kdý kde
jak a koňu.ó udělali),výPovědik jednotlivýňotázkám je nutné dúkladně zaPsat

a uspořádat dokvalihihó dúkázniho materiálu. Musiie miljistób, ják §ikanováni
kon*retné Pobinab, zábŤáněňi domluvé a8remrú.



Běžná oPiť€nl (u Počát€čniho sildi. íilúy):
_ naPohenuli lří,lniho uČitéle
- dúllQ tiidniho učit€lé
, přévcdenidojinétřidy
- sníženi Támly zchóváni
- Podminěné vylouč€ni

vyloučeni zé sbdia

Pokečilá íomi ši&any , záv,žná nebo n€ob}aklá iom. šikmy
5) v pňp&tě itapinwého nfuili !Ťči ob&i, tzv. tiidniho lFčováni, bude dodíž€n

nálledujicí PosluP:

a) BezPrGtř€dni záchrana oběli
b) Piivoláni dalšich Peda8o8j.ký.h Pra.ovnitů, aby zabránili Poktáčováni nášili,

zajisiili a8resory a ódvedli oběť do bezPeči
.) PokračUjici Pomoc a PodPoía oběti
d) Nahlášen] poli.ii a zaháj€ni vlashiho vyóetlováni (domlúva Pedago8ických

Pra.óvniků na sPoluPráci a Póstupu vyšétióváni, 2b.ánĚni donluvě a8r€sorú
na křivé výPovědi)

e] Potresiáni a8Éorů (ťchovná oPátléní)- Podle školniho iádu

6) Infoňovat rodii€ obéti, úiidtit jé o okúžitém řešeni , sPoluprá.€ s .ódiči
(o.hDna oběti), kontakt na instjfu.e (Pedasogi.ko_Psycholo8iťká Poradna
středisko vý.hovné Péře).

7) Iníomovit rodit€ ágr€dórá _ s€Támení lodičú s Problémen, kt€rý Fme zjctili
Prcjevy chování u jednóflivéhó konkréhiho dilěte (a8resora), zákomi zášfuPci
iednotlivých žáků (agŘsoó) by Ďěli být zváni na lednáni v€ škole Pisemnou
íormou a oezi jednotlivýnijednáními P zálonnými zástuPci by měla býi časvá

Píit€§6I áik y j. nutié §e v}Yarovir řchto n€Ýhodnýth poltuPůj
, Přehl,)rli, bdaJe',/dťi á8řeJvn,ho nebo nó,lného !hovanl
. odkazovánI na io, aby si oběť svoii situa.i řešilá 9ha, ,,Pclavila se ji',,
. nu.€ní žákú, aby veiejně &kli, .o viděli nebo s veiejně ihned na nístě ómlouvali,
. védenl rozhovoru s žáken o §fuád pied ostahimi žál(y, vedeni ozhovorit žáků
zaPojených do šikany spolďně,
. nedostatečného vyhodnocení závaácli poblénu á z toho plynouci volby
neadékváhich PostUPů nebo nePlimělenéhóhési!,
.emotivniho lešenIpóblému (k éšeni problémú ie rřébá přisfupovat věcně)
. á8Éšivniho iéš.ni Prcblému (naPř, násilin'
. Piiliš autorirativňiho ieš.ni (naPý. ?astrašovánin nébó vyhmžovánim)/ což múže vést
sPišé ke zhoršeni siluaÉ, Připadně ke skrytějšim íomám šikany, nebo i k jinómu

t piedilmáni É.idivy útočnila,



. fuš.nl i méně závažnéhó rizikového chováni v součinncti š poli.ií (zbyteiiá

. autoňatického obviňováni oběti (*kundárni vikiimiae'

. vyhýbáni * Problemati.kým áktivitámjako zdrcjůmbud@.i šikany,

Kyberšikána je íorma a8Ese, která * uPlatňUje vúčijedinci či skuPině osob s Použilim
inlormačnich a koňunikačnlch technolo8ii a ke které docházl óPákovaně.

TzV, ,óP.ávdoÝá" kyberšikana sPlňul'e Podňlnky oPatovanosti, musí býl dlouhodobá

a jevnimánajáloubližujiciaoběťnenienoPnaseubránit v přiPadě kybeéikany mdř
a8ieŇr (!bl ižují.i osoba] Provést úbk kdykóli a kdekoliv, Pachatel může být anon}dni
stejně tak slqtý Pod Píezdivkou a oběť tak neni schoPna a8PŇr. ideniilikóvat

v něklgŤých piiPádech Pá.hatelé anonymi nejsou, Pokud kyb€ršikana Přobíhá
vuavl€né skuPině v Prostředi šo.iálnl sllě, Kyberšil2na mnohdy začíná jako tadiční
šitana, PiiPadně je jqih dóPovodným jevem, Mezi typické fony kybeišikany Patii:

Publikováni Ponižuji.i.h videozáznamů, fotoglaíii nebó áudiožááamú, Ponižováňi,
póňlólvánl, krádež ideniity, ztraPňováni pomócl íálešných Prolilú, naPa,láni uživatelů

v ónline komunilaci, zveieiňováni cizi.h tá|emstvi, vyloučeni zvirtuálni komunity,

kybe6tallin8, webcam touin3(Pioná§l.dováni ve sPojeni svyužitim in6ómační.h

Jak Piedclrázét kyb.ršikaíč

a) ňinimalircval jeji doPád
b) znést do škólnihó iádu PŤavidla Pfuživánl IcT, intranetu a nobilnich telefonů
c) Pcilovat emPaiii n€zi áky
d) Prarcvat na klimátu školy
é) véšt k úclě k druhým lidem (v rám.i vyučováni občanské naul,y, zsv)
D lalvářet dobé vztahy m€zi žky i kole8y

3) důsledně zaktďit vúči individuálnim piójévůn a8reÉ

Pogtup proli kybé*ikáíě

a) Podpořit oběť a zaiislit b€zpéól (žá]istit, aby kybéršikana dále nePolračovala)
b) zajisln čo nejvie důkazú (zaiislit Pznam žáků, kt€lí 9 stáli jejlm Públikem)
.) v PiíPadě závažné kyberšikány nťlžeme !,yužit PodPoŤy eilemich IT inštitu.í
d) Povyšeťeni€lé §ifuaÉ je nutné lrvai na shnovisku instibci (PoUcje Č& o6PoD,
psycholqi.ká Pórádna, Détské krizové enúUm ald,) a Posléze pó§fuPovat dle

školniho iádu sniřni ááňky .hováni či wloučeni sfud€nta re školy
e) zaiislitpEventivniopatňeni v podoE přednášekodborniků



l) šlola má ohlašova.i póvinnóst Pii vý9l,ytu kyberšikany @ŠMT, 2016)_mdičúm
ii/dlonnym /ásluPcum /áld luloln,.J , obellJ á or8ánu 50!idlne P,á!n, U, hldn) dél,,
fo,ř,iaRlVŠNíT, a J 2l2e 20lo 23, p,,lohJ 7_ xyPl.,un4 oo'LmenlMŠMT)

v nimoiádný.h Pttpá.t..h (polročilá §ladi. óikmy):
_ ředitel štoly Podá návíh or8ánu sGiálně Právni.chrany dléte k zahájeni Prác€

_ ieditelštolyoznámi šikánu Policii ČR

sehan ifuiifu.i, de &lerými lze gifuaci ř€Áit:

l, Ped.ao8ickcpsycholo8i.ká Pórádna VPardubi.ich {664]032z PoboČka Přeloué

2, Ma8isíátméstaPardubice odbo.sociálněPrávníochranydětl46635963r
3, Méskká PoU.je Pielouř 73óó4]952
4, PolicE ČR kraiske řédirekfuíPardubického kaie 

'4 
5ó6 ]11, obvodni oddělťni

Přelouč 974 566 731

5. sPolečenstviPtolišitaně(www,šikana,org)
ó, Linka bezPďi (wwwlinkabedi,.2)
7. Dětské trizóvé cňtum (www.d itekrize,cz)

Program vycházi z M€lodi.kého pokynu ministBiva školstvi, mljdeže a tělovýchovy
k Prevencj a řéšeni šikanováni nezi žáky a škól a škólský.h záliz.ni - č.j. MSMT
21r a92016 a č zPřávy ombudšmana z 23. ] 0. 2013



5 lrrfolmaini zdrojť

. Národni strate8ie priúárni prevence rizikovéhó chóvánl dérí a mládež€
v Působnosti r€zorhr MŠMT na obdobi2013-2l]t3

. Národni skate8je Proiidrcgóvé Politiky na obdobi 2010 20l3

. kralský plán prinářniprevence iizikového chováni děti a nládežé v pařdubickén

. zákon č. 56]/2ou sb,, o předškolnIn, zálladnim, stíedním, vyššim odborném
a jinén vzděláváni /šlolský zákoď, v€ Ťěni Pozdějši.h PiedPisů

. zákonč,359/1999sb,o6ciálně Právn i dhraně d ěri, ve žňěn l pozdějšich PiédP ců

. zákon č, ,!0/2009 sb, Tresnri zákoniL ve áěni pozdéjšlch pledPisů

. zákón é. ý9l2oo5 sb,, o opatlenlch k ochraně Pied škod ami .Půšóbenýn i
tabákovými výróbky, alkoholem a jjnýňi návykovýni láttámi, ve zněni

PozděiŠÍ.h předPisú
. zákón č, 392012 sb,, občanský zákonlk, ve zněni Pozdějšich Pi€dPisů
. zákon č. 135200ó sb, Zákon, kierým se měni někt€ré zákony ! oblasti chrany PŘd

dóňádm násilim, ve nói Pozdě]šfth pledPisů

. 222942013 ] Metodický pókyn minis€islva škotstvi, mládeže a tělový.hovy
k íeřni šikanóváni ve školách školský.h zallŤnich

. 20 oo62o07-51Metodi.ký Pokyn MŠMT k P máňi pr€venci s.jálně
patolo*i.ký.h ievú u děti, žáků a studentú ve školácn a školských zaii?íi.h

. 10194/2oo2 ]4Metodi.ký polyn MšMŤ k jednotnénu Psfupú pň uvolňováni
á omlouváni žákúL z vyučováni Preven i á póstihu záškolácivi

. 2129r20]o,23Melodicke doPorúčenl MšMT k Pnmárni Prevén i iizikového
chováňi ! děii, žáků á §tudentú veškolách a školský.h zařiŤnl.h

. 14423/99 22Melodický Pokrn MŠMT k výchovĚ Poti Pfujevům Řsismu,
xenofóbié, intole ra n €

t 325420r?-r MŠMT - co dělat, tdyž nnervence Pédágógá - Rizikové chováni
v! {loln,m Proslred, rám.o\ v lonGP,. záš|o|áclrl

. 32549/20] 7-1 MŠMT -co dě1.1, když - inteivence Peda8o8a * Rizikové chováni
ve školnin Pró§třÉdl - ránový konepi - v.ndalismus

. 32550/20]7l MŠMT co dělat, když - interlence Peda8oga RizikoÝé .hováni
vé škólnim Pro§tňedi ém@vý konePt-Kyb€řšikma a dalšiíoimy kybeňetické



r www,Preven€ jnÍo,.z

! www,odroaach.cz

. www,Pardubickykraj,c2

. www,é_bezPeci,cz

. www e_nébézpeci,c?

! vww.adiktologje,cz

t PPP Pardubi€, PPP.Pc€@§eznan,c2, PaedDr, Jjři Knoll, bl. 466 410 327 3

. lřaj6ká škólská kooldinátorká PFvenG: Mgr, Renata černiková
(rénata,cemikova€,Paidúbickykíaj,ca isl. 466 026240)

r Bilý kruh bézPďí vww bkb.c2, l€l.732 o92 u6
. LinkabezPečitel r16 rrr, www linkabezPeci..z

. wwwminimáliza.esikany,cz

. vww.iniernetPoradna.z

! Měshká Policie] tísňóvá lin*4 telelón 156, +420 466 359 223

. www,horka,linka,.z konlakťní Gntrum Přijíňajici hlášeni, týkajici
* neákónného ob§ahu internetu

. WwwiÉttz chrudim/ Pro8řamy pró škóly, M8r, (lamPota, kyb€Éikan4
kouieni závislosti - +420 733 ]2] 953

. tómi,thak@5e2nan.e, Přo8ramy Fo školy /se! AIDS, vzlahy/

. www.laxus,cz (ambulanc,pardubi@laxUs,.z), lel. 466 2ó5 729



plán řeš.ni íizikového chováni
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Píibčžnó krizo!é §it!in,
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Podezřenl ná šikanu (Psy.hickou i íyzi.kou)

vice či méně závažné oebnl problémy žákťl

PodezřenI.a PbePošlozováni

Projevy slovni a3res4 šikany, kyberštlany tesPolužákúm nebo k uči€li

náhlé změny v chováňi žáka

sczna,n P.!žiliťh Zkraiťk:

zz
šMf




