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Základní informace 

Název školy:  Střední škola elektrotechnická, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou 
Telefon:  581 773 740, 581 771 028 
E-mail:  sse@sse-lipniknb.cz 
Webové stránky: www.sse-lipniknb.cz 
Ředitel školy: Mgr. Michael Tesař 
E-mail:  tesarm@sse-lipniknb.cz 
 
 
Zástupce ředitele: Ing. Petr Obadal 
E-mail:  obadalp@sse-lipniknb.cz 
Výchovný poradce: PaedDr. Eva Křeménková 
E-mail:  kremenkovae@sse-lipniknb.cz 
Metodik prevence: Mgr. Simona Hýblová 
E-mail:  hyblovas@sse-lipniknb.cz 

Charakteristika školy 

Střední škola elektrotechnická sídlí v Lipníku nad Bečvou a specializuje se na výuku 
výpočetní techniky a elektrotechniky. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Přímo 
v Lipníku nalezneme nejen školu samotnou, ale také další školní objekty – budovu 
dílen, sportovní halu a domov mládeže s jídelnou a přednáškovým sálem. Součástí 
školy je také odloučené pracoviště v Přerově (polygon), které je vybaveno pro odborný 
výcvik oborů elektra. 

Protože střední škola elektrotechnická je školou specializovanou, není výjimkou, že ji 
navštěvují žáci nejen z okolí, ale také z větší vzdálenosti. Ti mají možnost využít 
ubytování na domově mládeže. 

Studium elektrotechnických oborů je podporováno Olomouckým krajem formou 
prospěchového stipendia a stipendia za řádnou docházku. 

Škola má v současné době 14 tříd s celkovým počtem 307 žáků. Každá třída má nejen 
svého třídního učitele, ale také zastupujícího třídního učitele, aby bylo zajištěno 
fungování institutu i v případě nepřítomnosti TU. Počet žáků v jednotlivých třídách 
k datu 1. 9. 2022 je uveden v následující tabulce: 

třída počet 
žáků 

třídní učitel zastupující třídní učitel 

1B 22 Mgr. Hana Víšková PaedDr. Eva Křeménková 
1C 30 Mgr. Čestmír Nakládal Mgr. Hana Víšková 
1E 24 Ing. Lukáš Koziel Ing. Petr Hronek 
1F 29 Ing. Petr Hronek Ing. Lukáš Koziel 
2B 22 PaedDr. Eva Křeménková Mgr. Hana Víšková 
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2C 16 Ing. Radek Číhal RNDr. Ondřej Zezula 
2D 19 Mgr. Simona Hýblová Mgr. Štěpánka Pořízková 
2E 19 Mgr. Štěpánka Pořízková Mgr. Simona Hýblová 
2F 27 Mgr. Vojtěch Franek Ing. Hana Ledvinová 
3B 20 Ing. Hana Ledvinová Ing. Josef Doležel 
3C 19 Ing. Irena Kleinová RNDr. Ondřej Zezula 
3EF 25 Ing. Josef Doležel Mgr. Vojtěch Franek 
4B 12 RNDr. Ondřej Zezula Ing. Irena Kleinová 
4EF 23 RNDr. Ondřej Zezula Ing. Irena Kleinová 

 

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, 
pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále 
poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a 
pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a 
výukových obtíží. Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s vedením školy. 

Složení ŠPP: 

Výchovný poradce: PaedDr. Eva Křeménková 
Metodik prevence: Mgr. Simona Hýblová 
Kariérový poradce: Mgr. Michaela Albrechtová (v IKAPOK2) 
Asistent pedagoga: Vladimíra Metelková 
Školní psycholog:  V případě realizace projektu v OP JAK od 1.1.2023 

Strategie prevence 

Minimální preventivní program (MPP) stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle pro 
žáky i učitele v oblasti prevence negativních jevů. Je součástí Školního vzdělávacího 
programu a vychází z Preventivní strategie školy, jejímž hlavním cílem je vytvoření a 
udržení optimálního sociálního klimatu na škole. MPP je zaměřený na zvyšování 
sociální kompetence žáků a na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání projevů 
agresivity a porušování zákona. MPP je zaměřen na pomoc žákům, kteří zápolí 
s potížemi spojenými s užíváním omamných a psychotropních látek. Samozřejmostí 
je také pomoc rodičům takových žáků a ochrana ostatních žáků školy před negativními 
dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat. 

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat následujícím formám rizikového chování: 

- užívání návykových látek, alkoholismus, kouření 
- rizikové chování v dopravě 
- poruchy příjmu potravy 
- školní šikanování, kyberšikana 
- rizikové sexuální chování, homofobie 
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- extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
- vandalismus 
- záškoláctví 
- krádeže 
- krizové situace spojené s násilím 
- netolismus 
- sebepoškozování 
- hazardní hraní 

Legislativní ukotvení: 
- Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání 
- Zákon č.109/2002Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a 
o změně dalších zákonů 

- Zákon č. 379/2005Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

- Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních 

- Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

Metodická doporučení: 
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů č. j. 21291/2010-28 
- Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování č. j. 22294/2013 
- Metodický pokyn k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve 

škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14 
- Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu a xenofobie č. j. 14423/99-

22 

Vnitřní informační zdroje 
- Plán rozvoje školy 
- Školní řád 
- Vnitřní řád domova mládeže 
- Plán práce školní poradenského pracoviště 
- Plán práce výchovného poradce 
- Plán práce metodika prevence 
- Výroční zprávy školy 

Vnější informační zdroje 
- Centrum KAPPA, Skalní 1059, 753 01 Hranice – www.kappa-help.cz 
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- Oddělení Podané ruce, o. p. s. Sokolská 551/48, 779 00 Olomouc – 
www.podaneruce.cz 

- KAPPA – HELP, nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov 
- Alkoholická poradna – P – centrum – AT poradna, Lafayettova 9, 772 00 

Olomouc – www.p -centrum.cz 
Webové adresy: 

- www.reknidrogam.ne 
- www.alkoholik.cz 
- www.drogy-info.cz 
- www.antinikotin.cz 
- www.odrogach.cz 
- Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA. Odborníci na Lince jsou 

připraveni s vámi probrat podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti 
týkající se vaší každodenní práce a života ve škole: vztahů ve třídě mezi žáky 
(šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace již učiněných kroků, 
následná práce se skupinou) 

      Portály středních škol 
- http://www.stredniskoly.cz 
- http://www.vzdelani.cz 
- http://www.infoabsolvent.cz 
- http://www.ceskeskolstvi.cz 

Cíle MPP 

Hlavním cílem preventivního programu SŠE je žák – mladý člověk, který má pozitivní 
vztah ke zdravému způsobu života a umí si jej aktivně vytvářet. Cílem prevence je 
tedy výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, 
výchova k zodpovědnosti za své chování. Pedagogové vedou žáky k osvojování 
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu 
a individualitu žáka. MPP je zaměřen na dlouhodobé komplexní působení na osobnost 
vychovávaného, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů, spolupráci s rodiči, 
organizacemi a úřady. 

Rizikové chování žáků sledují především třídní učitelé běžným každodenním 
sledováním žáků z hlediska prospěchu, chování a docházky do školy. 

Základním předpokladem je žáky dobře informovat – jak pečovat o své zdraví, jak se 
chránit před nebezpečím, jak se vyhýbat nebezpečným situacím, o projevech 
násilného chování, šikaně, kyberšikaně, rizicích virtuální komunikace, návykových 
látkách, gamblerství, o tom, jaké zdravotní, psychické, sociální a materiální škody 
způsobuje jejich zneužívání, kde hledat pomoc při vzniku problémů v sociálních 
vztazích, při problémech spojených s užíváním drog atd. 
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Samotné informace však nestačí. Vycházíme z předpokladu, že pro úspěšný a 
spokojený život nutně potřebujeme určitou úroveň sociálních dovedností. Zaměřili 
jsme se proto na rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí. Na to, 
aby žáci lépe rozuměli sami sobě, uměli řešit konflikty, dokázali respektovat jeden 
druhého, uměli spolu navzájem komunikovat. Pozornost věnujeme také rozvoji 
schopnosti odmítnout nevhodné způsoby chování, rozpoznat nebezpečí spojené s 
užíváním internetu a mobilu, odolávat tlaku skupiny a říct ne šikaně, drogám, alkoholu 
nebo cigaretám.  

Je důležité si uvědomit, že nás dospívající lidé sice často neposlouchají, ale o to 
pozorněji sledují. Učitel je pro žáky významnou osobou, je vzorem, který napodobují. 
Všímají si, jak pečuje o svůj zevnějšek, jak mluví, jak umí držet své slovo, jak se chová 
ke svým kolegům, jestli kouří, jak se staví k návykovým látkám. Měl by tedy sám dbát 
o svůj životní styl, být prospěšný svému zdraví a být tak pro děti dobrým příkladem. 

Krátkodobé cíle 

- Zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, posilovat jejich správné 
hodnoty a postoje 

- Zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v ŠVP 
- Pravidelně navštěvovat a vyhledávat přednášky a besedy s odborníky 
- Zaměřit se na oblast vztahů učitel x žák 

Střednědobé cíle 

- Vytvořit funkční preventivní program školy 
- Získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce 

nutnosti prevence a její realizace 
- Zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat sebeovládání a 

nenásilné zvládání konfliktů 
- Usilovat o dobré vztahy mezi školou a rodinou 

Dlouhodobé cíle – žáci: 

- Prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování 
- Posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech, zákonech 
- Posilovat zdravé sebevědomí, umět se prosadit v kolektivu 
- Učit se řešit konflikty nenásilnou cestou 
- Osvojit si zdravý životní styl 
- Udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu 

Dlouhodobé cíle – učitelé: 

- Zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou, zvýšit zájem rodičů o spolupráci 
- Snižovat rizika agrese a šikany 
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- Řešit aktuální problémové situace 
- Snižovat neomluvené absence žáků 

Přehled navrhovaných akcí ve školním roce 2022/2023  

Realizace MPP termín zajišťuje 
adaptační kurz Září 2022 – žáci 1. ročníků TU, koordinátor adaptačních 

kurzů (Mgr. Štěpánka 
Pořízková) 

besedy – spolupráce 
s Policií ČR, PPP 

dle aktuální nabídky 
1., 2., 3.ročníky 

výchovný poradce, metodik 
školní prevence 

prezentace – VŠ 
 

dle nabídky, 4. ročník výchovný poradce, 
karierový poradce 

návštěva veletrhu 
Gaudeamus Brno 

podzim 2022, zájemci z řad 
žáků 4. ročníků 

výchovný poradce, 
karierový poradce 

beseda – Úřad  práce Přerov 4. ročník výchovný poradce, 
karierový poradce 

 
Přehled témat, která souvisí se sociálně patologickými jevy a jsou realizována v rámci 
jednotlivých předmětů 

předmět téma 
Český jazyk a literatura kultura osobního projevu, životní styl 
Společenské vědy sociální skupiny a vztahy v nich, šikana, 

kriminalita, radikalismus, extrémismus, 
politické ideologie, etika, mravní 
hodnoty, postoje, právní minimum, 
trestní odpovědnost, trestné činy, tresty 

Ekonomika finanční gramotnost 
Anglický jazyk multikulturalismus 
Tělesná výchova sport jako zdravý životní styl, 

životospráva, fair play jednání 
 
Spolupráce s rodiči 

Rodiče mohou kontaktovat pedagogické pracovníky pomocí e-mailu, telefonu, mohou 
si domluvit osobní schůzku, další informace je možné získat na Edookitu. 
Jednou za pololetí jsou realizovány třídní schůzky. Rozvrh, průběžná klasifikace je 
zveřejňována na Edookitu. Ve Školské rady mohou být až 2 členové z řad zákonných 
zástupců.  V případě problému (výchovného, studijního, zdravotního, sociálního) se 
žákem jsou rodiče školou kontaktováni, společně (žák, rodič, škola) problém řeší. 
Omluva žáků z vyučování je realizována prostřednictvím Omluvného listu žáka nebo 
omluvením v systému Edookit (rozhodne třídní učitel dle školního řádu).  

Krizový plán školy – strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového 
chování  
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Dojde-li k porušení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání 
návykových látek v prostorách školy nebo výskytu jiných sociálně patologických jevů 
(šikana, záškoláctví, rizikové sporty), bude postupováno dle školního řádu a 
Metodického pokynu MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28 takto: 

1. individuální pohovor se žákem – dle konkrétní situace – třídní učitel, VP, metodik 
prevence, ředitel – zápis 
2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 
3. doporučení a zprostředkování kontaktu s odborníky 
4. v případě nezájmu rodičů kontaktování příslušného odboru 
5. v případě dealerství oznámit Policii ČR 

Krizový plán školy – postup při vzniku problémů v oblasti zneužívání 
návykových látek 

1. U žáka byly nalezeny nelegální drogy 

1. učitel odebere za přítomnosti svědka látku a uloží ji na bezpečné místo (sejf) 
s písemným záznamem o případu 
2. oznámí tuto skutečnost řediteli školy 
3. ředitel školy rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii 
4. ředitel školy informuje žáka, případně zákonného zástupce nezletilého žáka  
5. ředitel školy rozhodne o kázeňském opatření 

2. V areálu školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu 

1. učitel, který nalezne žáka pod uvedenými příznaky, zajistí žákovi bezpečnost, 
kontaktuje rodiče, případně zdravotnické zařízení 
2. učitel okamžitě nahlásí případ řediteli školy 
3. učitel provede ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence zápis o 
daném případu 
4. ředitel školy rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii z důvodu zneužívání a 
distribuce drog 
5. ředitel školy informuje žáka, případně zákonného zástupce nezletilého žáka  
6. po návratu žáka do školy provede TU, VP pohovor se žákem, doporučí návštěvu 
odborníka 
7. ředitel školy rozhodne o kázeňském opatření 

V případě, že má učitel důvodné podezření, že je žák ve škole pod vlivem návykové 
látky, kontaktuje Policii ČR (možné prostřednictvím metodika prevence či vedení 
školy), která zajistí testování žáka. V případě nezletilého žáka budou kontaktováni 
zákonní zástupci. 
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3. Žák se svěří s tím, že užívá drogy 

1. učitel nabídne radu, obrátí se na VP, metodika prevence, školního psychologa, 
doporučí žákovi odborníka 
2. pokud jde o nezletilého žáka, vzniká povinnost kontaktovat rodiče 

4. V areálu školy byly nalezeny drogy 

1. nálezce z řad učitelů drogy bezpečně uloží 
2. provede záznam o případu za přítomnosti svědka 
3. informuje ředitele školy nebo jeho zástupce 
4. ředitel školy nebo jím pověřená osoba kontaktuje Policii ČR 

5. Žák je přistižen při prodeji drog 

1. pedagog či jiný pracovník školy odebere látku, uloží na bezpečné místo, zapíše 
záznam 
2. pedagog či jiný pracovník školy kontaktuje ředitele školy, VP, metodika prevence, 
kontaktuje žáka, provede zápis o pohovoru 
3. ředitel školy kontaktuje Policii ČR z důvodu porušení §217 trestního zákona 
(ohrožení mravní výchovy mládeže) a sám, nebo prostřednictvím TU oznámí rodičům 
žáka 
5. ředitel školy rozhodne o kázeňském opatření 

Krizový plán školy v případě neomluvené absence či zvýšené omluvené 
absence žáků 

1. dobu a způsob uvolnění žáka z vyučování stanoví Školní řád 
2. školní docházku eviduje TU prostřednictvím elektronické TK v systému Edookit 
3. na prevenci záškoláctví se podílí TU, výchovný poradce, učitel, školní metodik 
prevence. Součástí prevence je pravidelná dokumentace o absenci žáka, součinnost 
se zákonnými zástupci žáka, výchovné pohovory se žákem 

Strategie prevence školní neúspěšnosti  

Školní neúspěšnost je z hlediska pedagogicko-psychologického a socio-
pedagogického chápána jako selhávání žáka v podmínkách školního edukačního 
programu. Nejedná se pouze o špatný prospěch, ale rovněž o vytváření negativních 
psychických postojů a emočních stavů k vlastnímu učení, vzdělávání, učitelům a škole 
obecně. Je vážným problémem, který je třeba řešit. Důležité je předcházení této 
neúspěšnosti. 

Jedná se zejména o: 
- pravidelnou docházku do školy, 
- systematickou přípravu na vyučování,  
- plnění zadaných úkolů, 
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- ověřování získaných znalostí a dovedností,  
- propojování s dalšími předměty a jejich aplikace.  

V prostředí střední školy je neúspěchem nedokončení středoškolského vzdělání. 
Nedokončení studia má za následek riziko nezaměstnanosti, závislost na sociálních 
dávkách, chudobu nebo rozvoj sociálně patologických jevů. V případě nepodnětného 
rodinného prostředí může být důsledkem nedokončení studia snaha žáka se co 
nejdříve osamostatnit, získat finanční prostředky bez ohledu na získání kvalifikace. 
Základní podmínkou úspěšnosti je pozitivní klima školy, důvěra žáků a zákonných 
zástupců k učitelům a aktivní přístup a zájem učitelů o žáky. Školní neúspěch je často 
spojen s narůstající absencí a následně neplněním povinností žáka ve škole. 

Žák je ohrožen školním neúspěchem, když: 

- je hodnocen na vysvědčení v prvním pololetí dvěma nebo více nedostatečnými, 
ve druhém pololetí jednou nebo dvěma nedostatečnými, 

- je nehodnocen v prvním nebo druhém pololetí ze tří nebo více předmětů, 
- dlouhodobě neplní zadané úkoly, 
- není připuštěn k MZ nebo závěrečné zkoušce, 
- neuspěje u závěrečné (maturitní) zkoušky ze dvou nebo více částí, 
- svým chováním a jednáním soustavně porušuje školní řád a hrozí mu 

podmíněné vyloučení. 

Žák je neúspěšný, když:  

- je hodnocen na vysvědčení ve druhém pololetí třemi nebo více nedostatečnými, 
- neuspěje u závěrečné (maturitní) zkoušky ani při druhém opravném termínu a 

nezíská výuční list (maturitní vysvědčení), 
- předčasně ukončí studium, 
- je vyloučen ze školy. 

Rizikové faktory žáků potenciálně ohrožených školní neúspěšností:  

- přestup z jiné školy, 
- nerespektování a neustálé porušování pravidel, 
- nesystematická příprava,  
- malá motivace, nedostatečná vůle, malá nebo žádná odpovědnost, 
- obtížná životní situace, 
- zdravotní problémy, 
- chybějící spolupráce se zákonnými zástupci, 
- neznalost nebo nedostatečná znalost českého jazyka. 

Řešení školní neúspěšnosti: 

- na žákovu neúspěšnost upozorní vyučující jednotlivých předmětů žáka a 
kontaktují zákonného zástupce prostřednictvím Edookitu, 
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- učitel nabídne zákonnému zástupci osobní jednání, případně jednání 
s poradenskými pracovníky školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, 
školní psycholog), 

- na základě zjištěných potřeb žáka volíme následující opatření: 
– zvýšená motivace žáka k učení, 
– důraz na pozitivní hodnocení, zvýšení sebedůvěry, 
– stanovení přiměřeného rozsahu učiva, podpůrné pomůcky (tabulky, 

přehledy, nákresy, kalkulačka apod. – dle charakteru předmětu),  
– využití pomoci spolužáků,  
– individuální práce – zadávání pravidelných úkolů, práce pro domácí 

přípravu, 
– dílčí úkoly odpovídají žákovým vzdělávacím možnostem, 
– podpůrné aktivity – oznamování termínů písemných prací a zkoušení, 

slovní hodnocení, umožnění opravného pokusu, akceptování osobního 
tempa žáka, využití PC učebny po vyučování apod., 

– individuální konzultace, kompenzace nedostatků pomocí speciálních 
pedagogických postupů (spolupráce s PPP, SPC, vytvoření PLPP, IVP, 
pedagogická intervence, asistent pedagoga), 

– v případě neúspěchu u ZZ, MZ nabídne učitel daného předmětu žáku 
pomoc formou konzultačních hodin, doučování, zaslání výukových textů 
apod.  

Školní metodik prevence vede evidenci žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. 
Učitelé předávají záznamy třídnímu učiteli, který je předává školnímu metodiku 
prevence. Podpůrné aktivity a výsledky žáků jsou průběžně vyhodnocovány na 
pedagogických radách. Školní metodik prevence současně jedná se zákonnými 
zástupci, kteří projevili zájem seznámit se s učiněnými opatřeními. 

Krizový plán školy v oblasti hazardních her 

Platná legislativa 

Národní strategie protidrogové politiky a Akční plán pro oblast hazardního hraní 

Cíle strategie: 
- snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží 
- snížit míru problémového hráčství 
- snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a 

společnost 
- posílit zákonnou regulaci hazardního hraní 

Zákonná regulace na národní úrovni: 

- Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 
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- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
- Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. 
- Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeže  
- Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb., platný od 1. ledna 2017 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné 
investice (peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo 
nejistém výsledku. Součástí tohoto chování je představa rychlého získání peněz nebo 
jiných hmotných výher a nastavení pravidel hazardních her tak, že jsou 
z dlouhodobého hlediska nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh. Ti, kteří hrají, 
získávají patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou finanční problémy, které 
se hráči snaží vyřešit další účastí na hře. To s sebou přináší širokou škálu dalších rizik. 

Poměrně novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní hra. Jedná se o 
službu spojenou s peněžitým vkladem do hazardní hry, loterie nebo sázky, která je 
poskytována na dálku, elektronickou cestou a na individuální žádost příjemce služeb. 
Jde tedy o hraní prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu či mobilního 
telefonu. On-line hraní je nebezpečné zejména proto, že může být provozováno 
dlouhou dobu velmi skrytě, je takřka všude dostupné, manipuluje se pouze 
s virtuálními penězi. Dalším rizikem je pouze formální kontrola minimálního věku 18 let 
(například kliknutí na prohlášení typu: „Ano, je mi více než 18 let“). 

Hazardní hra v prostorách školy a v jejím okolí se netoleruje.  

Škola může zamezit zejména on-line hazardním aktivitám tím, že účinně blokuje 
hazardní servery na své internetové síti (počítačové učebny, wifi).  

(zdroj: www.poradenskecentrum.cz) 

Postup školy v oblasti hazardních her 

a) nezletilý žák 
- informovat rodiče při osobním setkání (třídní učitel, výchovný poradce, 

metodik prevence) 
- pokud rodiče odmítají spolupracovat se školou, škola kontaktuje OSPOD 
- pokud má učitel důvodné podezření, že byl v souvislosti s hazardním hraním 

spáchán trestný čin, krádež, ublížení na zdraví, informuje o této skutečnosti 
ředitele školy. O této situaci vyhotovuje písemný záznam. Škola se v tomto 
případě obrací na orgány činné v trestním řízení, tj. na Policii ČR. 

b) zletilý žák 
- informovat o této situaci rodiče, i když se jedná o zletilého žáka. Ve Školním 

řádu je zakotven požadavek zákazu hraní hazardních her. 

Prevencí rizikového chování žáků se věnuje „Metodické doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních“ 
(č. j. 21291/2010-28)  
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-
doporuceni-a-pokyny  

Problematikou řešení projevů šikany na školách se zabývá „Metodický pokyn ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 
zařízeních“ (č. j. MSMT- 22294/2013-1) dostupný na webových stránkách:  
 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-
doporuceni-a-pokyny  

Řešení situací komplikovaného chování žáků se zabývá dále materiál MŠMT s 
názvem „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“ 
dostupný na webových stránkách:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-
pri-reseni-problemoveho-chovani 

Krizový plán školy v případě šikany (kyberšikany) 

Vychází z uvedených právních dokumentů 

- Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a 
povinnosti školy, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců 

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, se zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené 

- Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže 

- Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a  
- Řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č .j 224 246/2008 

-  50 ze dne 3. 12. 2008 3. 12. 2008 

Intervenční místa pro okamžitou pomoc při výskytu šikany  
celostátní okamžité poradenství „co dělat” - pro školy (učitel, ředitel) i veřejnost (děti, 
rodiče) – zřízený mail prevence@msmt.cz  

Krizový plán řešení šikany (kyberšikany) – konkrétní postup 

Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější 
negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a 
dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.  

Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích: 

1.  rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi 
2.  nalezení vhodných svědků 
3.  individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace 
obětí a agresorů) 
4.  zajištění ochrany obětem 
5.  rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 
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Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování" je nutný 
následující postup: 

1.  překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti 
2.  domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování 

3.  zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 
4.  pokračující pomoc a podpora oběti 
5.  nahlášení Policii ČR 
6.  vlastní vyšetřování 

Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů 
skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník-specialista na 
problematiku šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 
péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.). 

Preventivní opatření: 

Podpora kvality a aplikace třídnických hodin  
- potenciál třídnických hodin pro cílené budování zdravých vztahů v kolektivu 

třídy využít v maximální míře  
- definovat cíle TH a odpovědnost TU za diagnostiku a budování zdravých vztahů 

v třídním kolektivu. Vytvořit metodickou podporu TU ve vedení TH 
Podpora zdravých mezilidských vztahů na adaptačních kurzech a dalších akcích 
pořádaných školou 
Přednášky a besedy (Policie ČR aj.) 

Kázeňská opatření 

Pro potrestání agresorů lze užít následující kázeňská opatření: 

- napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a 
vyloučení ze studia na střední škole 

- převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny 

Jako významná výstraha a trest za projevy šikany ze strany konkrétních žáků přichází 
v úvahu podmíněné vyloučení žáka podle § 31 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon).  

Proces vyloučení žáka pak bude probíhat v následujících krocích:  
- oznámení zahájení řízení o vyloučení žáka účastníkovi nebo zákonným 

zástupcům,  
- výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí s určením lhůty k vyjádření (pokud 

jsou všechny podklady k rozhodnutí již k dispozici, tak je možné tento úkon 
spojit s předešlým oznámením),  

- rozhodnutí ve věci vyloučení včetně rozhodnutí o odkladném účinku 
- doručení rozhodnutí účastníkovi řízení nebo zákonným zástupcům  
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V naprosto výjimečných případech při selhání všech preventivních a kázeňských 
mechanismů a přetrvávajících nezvladatelných projevů agresivního chování žáka, 
který se pohybuje v prostředí školy, by bylo možné uvažovat a použití správního 
institutu předběžného opatření podle § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V 
jednotlivém případě se však musí vyhodnotit, zda je situace natolik závažná, že není 
možné uplatnit jiná opatření, která do doby rozhodnutí o vyloučení znemožní agresivní 
projevy žáka.  

V mimořádných případech se užijí další opatření: 

Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování. Při 
podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, 
je ředitel školy nebo školského zařízení povinen oznámit tuto skutečnost Policii ČR. 

Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči ŠPZ nebo jiného 
poradenského pracoviště. 

Spolupráce školy s rodiči žáků 

Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy nebo školského 
zařízení, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, 
tak i s rodinou agresora. Nelze však předpokládat, že rodiče budou vždy hodnotit 
situaci objektivně, proto se doporučuje upozornit je na to, aby si všímali možných 
příznaků šikany a nabídnout jim pomoc. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí 
pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Pokud se 
rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se poradit s třídním učitelem, školním 
metodikem prevence, ředitelem školy, popř. psychologem a jiným specialistou.                                                                

Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, 
výchovného poradce, metodika prevence s dalšími institucemi a orgány, a to zejména 
ve zdravotnictví s psychiatrickou péčí, v oblasti soudnictví se soudci, obhájci a žalobci 
(také využívání alternativních trestů), v oblasti sociální péče s OSPOD, oddělením 
péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého 
šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou). 

Škola je povinna oznámit věc orgánu sociálně právní ochrany skutečnosti, které 
ohrožují žáka, nebo že žák spáchal trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky. 

 

Veškeré změny týkající se preventivní strategie školy jsou průběžně aktualizovány 
prostřednictvím PPP Přerov – Mgr. Oršulíková a Bc. Anna Kubíková. 

 
 
 
 



Střední škola elektrotechnická,  
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781   

 Škola je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje 
Tel.: (+420) 581 773 740, email: sse@sse-lipniknb.cz, IČO: 008 453 70 
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V Lipník nad Bečvou dne 17. ledna 2023 
 
 

 
Zpracovala: Mgr. Simona Hýblová    Mgr. Michael Tesař                                                                                                        
                    školní metodik prevence                                     ředitel školy 
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