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Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín, příspěvková organizace 

               MPP 2022/2023 



Minimální preventivní program školy 

2022/2023 

 

 

 

Motto: „Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova v rodině a ve škole. 
             Míra úspěšnosti potom závisí na souladu mezi těmito dvěma institucemi.“ 


1. Cíle preventivního programu 

 

 K základním cílům primární prevence sociálně patologických jevů patří: 

- prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismu, záškoláctví, xenofobie, 

rasizmu, šikany a násilného chování 
- výchova žáků ke zdravému životnímu stylu (odpovědnost za své chování a uvědomění si 

důsledků svého jednání, posilování komunikačních dovedností, nenásilné zvládání konfliktů, 

odmítání návykových látek, adekvátní reakce na stres, kritiku a neúspěch, vytvoření atmosféry 

pohody, klidu, bez strachu, nejistoty, nastolení pocitu důvěry mezi žákem a učitelem, mravní  

a morální hodnoty, právní vědomí a humanistické postoje k ostatním) 
- vést žáky ke smysluplnému využívání volného času 

- zapojování rodin do života školy 

 

 

 

 Minimální preventivní program školy navazuje na MPP z roku 2021/2022 
a vychází z těchto materiálů:   

a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

b) Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže  

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

c)  Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

d)  Školní řád 

e) Krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže 

f) Sankční řád 

g) Přehled nabídky volnočasových aktivit 
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2. Východiska 
  

2.1. Charakteristika školy 
 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola s kapacitou 

540 žáků. Poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací 

listinou ze dne 14. 11. 2001. Od 1. 1. 2002 je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou 

organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, 

v okrese Hodonín. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 

dětí, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2014 pět tříd mateřské školy s celkovou 

kapacitou 124 dětí. 
 V základní škole se vzdělává dle Školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, které 

baví“. Základní školu navštěvuje ve školním roce 2022/2023 celkem 339 žáků v 17-ti třídách 

(dva žáci studují v zahraničí). 

 

 

2.2. Řízení a realizace preventivních aktivit 
 Za realizaci minimálního preventivního programu odpovídá školní metodik prevence, 

který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích pracovníků. O průběhu naplňování 

Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a společně s ním vyhodnocuje 

aktuální situaci ve škole. Školní metodik prevence se snaží maximálně rozšířit skupinu učitelů, 

kteří se budou podílet na MPP, aby se prevence stala součástí života školy. 
 

 

2.3. Vzdělávání 
 Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně 

patologických jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy, především ŠMP. Pro pedagogy 

podílejících se na realizaci MPP je metodickým pomocníkem ŠMP, který pro ně vyhledává 

nové podněty a informace. Další vzdělávání souvisí s aktuální nabídkou SSŠ Hodonín a dalších 

vzdělávacích institucí. 
   

 

 

2.4. Spolupráce školy s rodiči  

 Informovanost rodičů na třídních schůzkách a schůzkách SRPDŠ - kouření, alkohol, 
     drogy, řešení výukových a výchovných problémů. 

 Forma osobního kontaktu.   

 Informace školy rodičům o postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových 
     látek ve škole – dobrovolně podepisují rodiče žáků 6. ročníku na začátku školního 
     roku. 

 Spolupráce školy, rodičů a sociální komise při OÚ v Dolních Bojanovicích. 

 Konzultační hodiny všech pedagogů. 

 Individuální pohovory 

 Poradenská činnost výchovné poradkyně. 
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3. Realizace a opatření Minimálního preventivního programu 

 

 Za realizaci minimálního preventivního programu odpovídá školní metodik prevence, 

který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích pracovníků. O průběhu naplňování 

Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a společně s ním vyhodnocuje 

aktuální situaci ve škole. Školní metodik prevence se snaží maximálně rozšířit skupinu učitelů, 

kteří se budou podílet na MPP, aby se prevence stala součástí života školy. 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy dbají o rozvoj žáků, podporují jejich sebevědomí, 

schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů, atd. 

Učitelé Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví, Etické výchovy, Chemie, Přírodopisu, 

Přírodovědy, Prvouky, Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy a Českého jazyka využívají témat 

v osnovách těchto předmětů a seznamují děti s dalšími informacemi z oblasti zdravého 

životního stylu, prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Zaměřují se nejen na 

poskytování informací, ale i na vytváření postojů žáků k problematice a osvojování dovedností 

komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Podle 

možností zařazují do výuky různé formy a metody práce s využitím dalších psychosociálních 

prvků a technik. K práci využívají audiovizuální materiály dostupné ve škole nebo na internetu. 
 

 

K dosažení cílů MPP přispívají následující opatření: 

  V případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým 

vyučujícím, výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo využít schránku důvěry 

umístěnou na chodbě v prostorách šaten. 

  Na nástěnce „Prevence“ jsou umístěné informace o důležitých telefonních číslech 

(linky důvěry), jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy ve třídních kolektivech, 

aby byla zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany, v případě potřeby 

spolupracují s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, popř. 

pracovníkem z pedagogicko - psychologické poradny. 

  Ve škole se opakovaně provádí mezi žáky dotazníkové šetření zaměřené na výskyt 

šikany v jednotlivých třídách. 

  Pedagogický dohled nad žáky je zajištěn před vyučováním a během všech přestávek, 

dále v době svačinek a obědů ve školní jídelně a v šatnách po skončení vyučování 

  Průběžně jsou sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence 

záškoláctví) a při zjištění případů následuje spolupráce s rodiči těchto žáků. 

  Přednášky a besedy věnované sexuální výchově, prevenci AIDS, nebezpečí drogy, 

trestní odpovědnosti, dospívání a kyberšikany. 

  Prevence sociálně patologických jevů je součástí Školního řádu. Dojde-li k porušení 

Školního řádu týkající se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách 

školy, bude to klasifikováno jako hrubý přestupek proti Školnímu řádu a budou z toho 

vyvozeny patřičná opatření (výchovná komise, udělení výchovného opatření, 

klasifikace chování). 

  Průběžně jsou sledovány i další sociálně patologické jevy. 

  Pedagogové mají možnost si zapůjčit propagační materiál u školního metodika 

prevence. 

  Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuálních konzultací. 

  Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně pracují ve Školním parlamentu (zapojují se do 

organizace školy a rozvíjí se tak jejich zodpovědnost za vzájemné soužití ve škole). 
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4. Primární prevence na I. stupni 
 Primární prevenci na prvním stupni má na starost třídní učitel. S touto oblastí mají děti 

možnost setkat se v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různé metody, např. 

výklad, skupinová práce, brainstorming, projektové vyučování, prvky dramatické výchovy. 

Primární prevence na I. stupni prolíná téměř všemi předměty. Školní metodik prevence 

doporučuje vyučujícím zařadit tato témata do výuky či třídnických hodin. 
 
  

1. ročník 
Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy 
Zásady vzájemné komunikace 
Vztahy mezi dětmi v kolektivu 
Základní hygienické návyky 

Využívání volného času, důležitá je zde úloha rodiny jako koordinátora těchto aktivit 
 

 

2. ročník 
Lidské tělo 
Zdraví a jeho ohrožení 
Zacházení s léky 

Režim dne 
Zásady vzájemné komunikace děti – dospělí 

Vztahy mezi dětmi 
  

 

3. ročník 
Vztahy mezi dětmi 

Zdraví a jeho ochrana 

Lidé kolem nás – násilné činy, jejich trestní postih, vzájemná pomoc 
Návyky k samostatnosti, využití volného času 

Způsob reakce při obtěžování cizí osobou 
 

 

4. ročník 
Lidské tělo – rozdílnost pohlaví 

Životospráva a důsledky nevhodných návyků 
Využití volného času 
Pojmy – drogová závislost a sexuální výchova 

Vztahy v kolektivu 
 

 

5. ročník 
Domov, rodina – důvěra, vztahy 
Léčivé a návykové látky 
Využití volného času, vztahy v dětském kolektivu 
Komunikace 
Poznatky o základních negativních vlivech tabáku a alkoholu 
Puberta – její projevy 
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5. Primární prevence na II. stupni 
 Primární prevence na druhém stupni je velmi důležitá, ale obtížná z hlediska koordinace 

činností. Není dobré, když se žáci cítí přesyceny informacemi o drogách. Důležitá je domluva 

a spolupráce mezi učiteli. V naší škole k tomu slouží předmětová komise výchov, kde se ujasní 

témata a jaké nadstandardní aktivity žáci absolvují. Níže uvedená témata pro práci se týkají 

oblasti výukové, nejen občanské výchovy či výchovy ke zdraví, ale i dalších předmětů, jako je 

přírodopis, chemie. Školní metodik prevence doporučuje vyučujícím zařadit tato témata do 

třídnických hodin. 

6. ročník 
Vztahy mezi žáky 
Sebepoznání 
Týrání a zneužívání dětí 
Rizika kouření, alkoholu – podpora abstinence 

Vhodná náplň volného času 
 

7. ročník 
Vymezení a prevence životních cílů v období dospívání 
Mezilidské vztahy a jejich mravní zásady 
Šikana 

Způsoby odmítání drog 
Podpora abstinence návykových látek – tabák, alkohol 

Osobní zodpovědnost 

 

8. ročník 
Vzájemné vztahy dívek a chlapců 
Působení drog 

Tělesné, duševní a sociální změny 

Rozvoj závislosti a její předvídatelnost 

Podpora abstinence 
Drogy – rodina – společnost 
Zákony a předpisy týkající se zneužívání drog, věková hranice trestní odpovědnosti 

Vandalismus 

 

9. ročník 
Představa zdravého životního stylu mladistvých 
Sexualita 

Volba životního partnera 
Způsoby řešení osobních problémů 
Sexuální chování 
Kriminalita mládeže 

Kontaktní místa v oblasti drogově závislých 

 

V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další 

metody, které se osvědčily. 
-  výklad (informace) 

- samostatná práce (referáty, informace z tisku) 
- besedy, diskuse 
- sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání 
- skupinová práce, práce ve dvojicích 
- projektové vyučování, celoškolní projekty např. Den Země 
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6. Plánované školní akce  2022/2023 
 

Název akce Třída Termín Zodpovídá 

ZÁŘÍ 

Focení prvňáčků 1. A 16.9. KIE 

Sběr papíru všichni  KOS 

Adaptační program 6. AB 5. – 8. 9. ŠTE, MA 

Úřad práce Hodonín 9. AB 29.9. VAI 

    

ŘÍJEN 

Exkurze - knihovna Hodonín 6. AB  MAR 

Veletrh vzdělávání 9. AB  VAI 

Anglické divadlo 5. AB, 8. + 9.  KOS 

Drakiáda 1. stupeň  PAV, JAŠ 

Dopravní hřiště 4. AB  SVO, ČIŽ 

LISTOPAD 

Zájezd do divadla 1. stupeň  KUB 

Zájezd do divadla 2. stupeň  TLA 

Tvořivá dílna 4. AB dívky  JAV 

Pevnost poznání Olomouc 6. a 7. třídy  BUCH 

Exkurze MND Lužice 8. a 9. třídy  JAV 

PROSINEC 

Mikuláš 1. stupeň  PAV 

Ježíškovy dílny  všichni 3. 12. EKR, POL 

Slavnost slabikáře 1. AB  KIE 

Výchovný koncert* 1. stupeň   DVM 

Výchovný koncert* 2. stupeň  EST 

Vánoční výstava výběr prací ž. 
4. – 11. 

12. 
KUB, KUČ 

LEDEN 

Tříkrálová sbírka dobrov.  TLA 

Polonéza generálka 9. AB 26.1. IŠT, KUB 

Ples SRPDŠ 9. AB 28.1. JAŠ, DVO 
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Název akce Třída Termín Zodpovídá 

ÚNOR 

Masopust družina  PAV,JAŠ 

Přednáška – Kyberšikana 5. AB  JAV 

Přednáška – Jak se nestát 

závislým 
8. AB  JAV 

BŘEZEN 

Noc s Andersenem 5. AB  IŠT, ŠIL 

Beseda se spisovatelkou 1. a 2. stupeň  SVO 

Ponožkový den 1. a 2. stupeň  JAŠ, PAV 

DUBEN 

Sběr papíru všichni  KOS 

Den Země  všichni  ŠIL, BUCH 

Velikonoční výstava výběr prací ž. 9. - 16. 4.    KUB, KUČ 

Tvořivá dílna 4. AB dívky  JAŠ 

Zápis do 1. třídy  27. 4. IŠT 

Dopravní hřiště 4. roč.  SVO,ČIŽ 

KVĚTEN 

Škola v přírodě 4. AB 21. – 26. 5. ČIŽ 

Přednáška – Na startu mužnosti 6. AB kluci  JAV 

Přednáška – Dospívání 
5. a 7. AB 

holky 
 JAV 

Focení tříd všichni  ZMM 

    

ČERVEN 

Den dětí 1. stupeň  ŠP a JAV 

Okresní soud 9. AB  ŠEB 

Přednáška – Trestní odpovědnost 9. AB 9. 6.  JAV 

Přednáška – Nečekané těhotenství, 

1. a 2. část 
9. AB  JAV 

Absolventské práce 9. AB 6. - 7. 6. ŠEB 

Veřejná prezentace AP výběr 9. AB 9. 6. ŠEB 

Pasování na čtenáře 1. A  KIE 

Rozloučení se školní družinou družina  PAV, JAŠ 

Rozloučení s 1. stupněm 5. AB  IŠT, ŠIL 

Rozloučení s deváťáky- obec. úřad 9. AB 29. 6.  ŠEB 



Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín, příspěvková organizace 

               MPP 2022/2023 
 

 

8 
 

Sportovní akce na ZŠ 

 

 

Název akce Třída, kategorie Datum  Uč. Umístění  

Přespolní běh     

Velký florbal – okrsek H3 H4  DVM  

Velký florbal – okres D3 D4 H4  DVM  

Aquapark Uh. Hradiště Výběr žáků  DVM  

Lyžařský kurz 7. AB   DVM  

Plavecký výcvik 2. + 3. + 4. tř. 5. 1. – 28. 3 SVO  

Cyklovodácký kurz  9. tř. 12. – 16.6. DVM  

Triatlon výběr 2. st.  MAŇ/DVM  

Nohejbal   MAŇ  

Malá kopaná - okres H4  DVM 4. 

  

 

 

 Soutěže na ZŠ 

 

 
 

 

 

 

 

Název akce Třída, kategorie Termín Zodpovídá 

Recitační soutěž -  třídní + 

školní kolo 
1. – 5. ročník  EKR,  

Matematická olympiáda – 

školní a okresní kolo 
5. – 9. ročník  JAV, ZEM 

Zeměpisná olympiáda – školní 

a okresní kolo 
6. – 9. ročník  TRO 

Olympiáda v ČJ 8. - 9. ročník  MAR 

Soutěž v anglickém jazyce – 

školní, okresní  
8. – 9. ročník  KOS 

Výtvarná soutěž – Mé toulky 

za zvěří 
všichni leden, únor  KUČ 

Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník 13. 10. BUCH 

Klokan – M 3. – 9. ročník 22. 3. JAV 

MK Hodonín – výtvarná 

soutěž 
1. – 9. ročník  SVO 

Mladý chemik 8. – 9. ročník  BUCH 

Soutěž v logických hrách zájemci  BUCH 
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7. Možnosti volnočasových zájmových aktivit žáků: 

- Školní družina 
- Zájmové kroužky při ZŠ 

- Základní umělecká škola 
- Místní organizace Orel 
- Tělovýchovná jednota 
- Lukostřelba 

8. Přílohy Minimálního preventivního programu 

 Školní preventivní strategie 

 Vyhodnocení plnění MPP 2021/2022 

 Program proti šikanování 

 Seznámení s Minimálním preventivním programem 2022/2023 všechny vyučující 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolních Bojanovicích 6. 9. 2022 
Zpracovala:         Schválil: 

 

……………………………………    ……………………………………      

Mgr. Klára Javornická      Mgr. Martin Maňas      

školní metodik prevence     ředitel školy 
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Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 

 

KRIZOVÝ PLÁN 

 

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY 

 

Při nálezu neznámé látky 

 

1. MOŽNOST 

c) Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou 

látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. 
e) Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, příp. komu byla odebrána, podepíše 

se a uvede jméno svědka. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do školního 

trezoru. 
g) Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli 

zaměstnanec školy. Při převzetí neznámé látky policistou si škola nechá tuto skutečnost 

písemně potvrdit. 
h) Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným 

způsobem uložená přivolanému lékaři. 

 

2. MOŽNOST 

a) pedagog neznámou látku ponechá na místě nálezu 

b) bezodkladně zavolá policii 

c) do příjezdu policie zajistí dohled na místě nálezu, příp. zadrží studenta, u něhož byl nález učiněn 

 

 

Při ohrožení zdraví studenta 

 

V případě ohrožení zdraví studenta v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, 

jako když student přijde do školy s horečkou. 

 

1) Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde zůstane po dobu, 

než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Pedagog zajistí nad dítětem dohled dospělé 

osoby. 

2) Škola bezodkladně informuje rodiče studenta nebo jeho zákonné zástupce o blíže 

nespecifikovaných zdravotních potížích studenta, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co 

nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření. 

→ Rodič si přijde do školy pro žáka 

 je seznámen se zdravotními potíži 

 po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené), škola 

apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře. 

 pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (psychologicko 

pedagogická poradna apod.) 

→ Rodič si do školy pro dítě nepřijde 

Škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu (může jít 

o předávkování návykovou látkou) nebo zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby. 

Rodič je o postupu školy předem informován. 
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3) Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému    

     výskytu studenta pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. 

 → ve školním řádu je uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 

látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení vyplývají. 

 → proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek 

dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní 

oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou 

seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami metodika prevence a výchovného 

poradce. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní 

řád školy. 

 → student, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád 

školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. 

 → škola pozve nejrychlejší cestou rodiče studenta k jednání se školou. Rodiče jsou 

seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného 

opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům studenta 

specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží 

rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc – monitorování, 

pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. 

 → studenti jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost 

držení, přechovávání a užívání návykové látky a to nejen v areálu školy. 

 → třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 

/dlouhodobé prožitkové programy/ primární prevence, sekundární prevence. 

 

4) Škola informuje sociální odbor v případě, že student je prokazatelně ovlivněn drogou (i 

alkoholem) nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a 

trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku a bezprostředním ohrožení života nebo po 

průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole 

 

Při podezření, že student zneužívá návykové látky (časná intervence) 

 

Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník: 

 provede diskrétní šetření - zjistí citlivě co nejvíce informací (od spolužáků, rodičů, 

z poradny apod.) 
 provede pohovor s dítětem – podle vztahu pracovníka s dítětem buď osobně nebo za 

přítomnosti jiného učitele, nebo jiné osoby (psychologa, sociálních kurátorů, 

pracovníků oddělení pro dítě, kontaktního centra apod). Doporučí mu rozhovor 

s odborníkem (Linka důvěry, pedagogicko psychologická poradna, zdravotní zařízení, 

střediska výchovné péče apod). 
Po důvodném podezření 

 citlivě informuje rodiče, event. jiné zákonné zástupce a upozorní je na další postup 

školy v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy - nebezpečí z předávkování 

a trvalého zdravotního poškození, včetně vzniku návyku hraničí s bezprostředním 

ohrožením života 
 v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že rodiče 

nezařídí pro žáka další péči, uvědomí sociální odbor 

 pokud není v silách školy společně s rodiči problém vyřešit, doporučí další      

odbornou pomoc 



Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín, příspěvková organizace 

               MPP 2022/2023 
 

 

12 
 

Postup školy při šetření zneužívání návykových látek nebo trestné činnosti policií, plnění 

oznamovací povinnosti 

 

KRIZOVÝ PLÁN 

 

ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ 

 

Vstup policie do školy 

Zaměstnanci školy se snaží o maximálně dobrou spolupráci, vzájemný respekt a vstřícnost. 

1) Policista je povinen prokázat se: 

 stejnokrojem s identifikačním číslem nebo 

 služebním průkazem nebo 

 odznakem služby kriminální policie nebo 

 ústním prohlášením „policie“. 

2) V případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost 

    telefonickým dotazem na pracoviště policie. 

3) Ředitel školy nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu a   

    důvodů, jež k němu vedou. 

 

Předvolání a předvedení studenta, podání vysvětlení a výslech 

Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést studenta mimo 

školu. Výslech se provádí zpravidla policisty v občanském oděvu, převezení za použití civilního vozidla. 

      Škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku i služebního úkonu a to i 

v případě, že je proveden ve škole. Písemně je zaznamenáno číslo policisty, jméno převáženého 

dítěte a datum. Po ukončení procesu je student předán zpět do školy nebo je předán zákonnému 

zástupci. 

     Vyrozumění rodičů provádí policista předem (u osoby mladší 15 let informuje také orgán sociálně 

právní ochrany mládeže), v případě, že tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel – o způsobu 

vyrozumění se domluví s policistou. 

Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze 

odložit. V případě, že by vyrozuměním rodičů bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného 

zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti 

osob vykonávajících dohled nad nezletilými. 

      Na požádání policie ředitel školy poskytne vhodnou místnost k šetření studenta ve škole, zajistí 

také pedagogický dozor. Osoby přibrané k výslechu (dozor) mohou navrhnout odložení úkonu na 

pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud 

by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. 

Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny. 

 

OZNAMOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 

 

V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to řediteli školy. 

Je proveden písemný zápis. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR. 

 

Trestnou činností se rozumí užívání omamných látek, gamblerství, šikana, týrání, vraždy, loupeže, 

pohlavního zneužívání, znásilnění, majetková trestná činnost, dále vystavení šikaně či týrání, příp. 

jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu apod. 

Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikany 
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KRIZOVÝ PLÁN 

 

ŠIKANA 

 

Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc policie      a 

rodičů. 

Diagnostiku a vyšetřování šikany provádí osoba, která má sílu celý proces ustát. Důležité je mít v někom 

oporu (ředitel...). 

 

Učitel je svědkem šikany – brutálního násilí 

 

 Překonání šoku pedagoga! 
 Bezprostřední záchrana oběti (zaštítit svým tělem oběť)! Odvést okamžitě ze třídy! 
 Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga, příp. pověřit dozorem 

někoho ze studentů (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)! Zalarmovat 

další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování – i za cenu přerušení výuky! 
 Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu 

od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy. 
 Kontaktovat rodiče oběti. 
 Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované dítě. 

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

bude zajištěna bezpečnost dítěte (nejlépe nechat doma). 
 Ohlásit celou věc policii. 

Následuje vlastní vyšetřování. 

 

Učitel se o šikaně od někoho dozví 

 

OVĚŘENÍ SITUACE 

 Kontaktovat rodiče 
a) zavolat rodičům (ne v přítomnosti dítěte!) Při rozhovoru s rodiči nemluvit o šikaně, pouze si ověřit 

signály (pomočování, zvraty v chování, noční děsy, poškození věcí, změny v chování, zhoršení 

prospěchu, vyhýbání se tělocviku – modřiny apod.) 

b) upozornit, že se o tom dítě nemá dozvědět (aby se to nedoneslo do třídy) 

c) vyžádat souhlas rodičů k vyšetřování, zdůraznit zájem na bezpečí dítěte 

 Podepsat souhlas k vyšetřování - najít kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na 

šetření. (Třídní učitel může spolupracovat, ale nesmí být hlavní vyšetřovatel.) 
 Nalezení vhodných informátorů - obezřetně promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby 

se to nedoneslo třídě (nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti, ne hvězdy, 

ne podprůměrní) 
 Nalezení vhodných svědků - promluvit s více informátory, případně je požádat, zda-li 

by to mohli dosvědčit. Nenaléhat! 
 

 

VYŠETŘOVÁNÍ 

 upozornit na provádění zápisu 

 netlačit, nechat je říct to, co chtějí 

 mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů 

 pokračuje pomoc a podpora oběti 
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ROZHOVOR SE SVĚDKY 

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

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

bezpečnost, vše si zapisovat. 

 

ROZHOVOR S AGRESORY 

Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! 

1. Zahřívací předkolo - sednout si proti agresorovi, říct mu to „natvrdo“, chtít vědět, co 

všechno dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet! 
2. Monolog - narušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše zapisovat, 

počkat až domluví. 
3.     Dialog - doplňující otázky - klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, stupňovat    

        citové napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj      

        podepsat zápis, pokud nepodepíše, oznámit mu, že budou informováni rodiče. Zopakovat     

        se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné třídy. 

4.     Konfrontace - všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal - začnou se mezi   

        sebou dohadovat a pomlouvat 

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

Agresorům oznámit, jak budou postiženi v případě, že oběť znovu napadnou (např. při jakémkoli 

náznaku šikanování budou vyloučenin nebo bude případ nahlášen policii). Zdůraznit, že k jejich snaze 

napravit situaci bude přihlédnuto ve výchovné komisi. 

 

ROZHOVOR S OBĚTÍ 

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

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

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

Sdělit oběti možnosti řešení a nechat oběť vybrat – metoda usmíření, metoda vnějšího nátlaku. 

 

A) METODA USMÍŘENÍ 

Provádí se především u počátečních stadiích šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování 

změnit. 

Metodě usmíření předchází 

 rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky 

 rozhovor s obětí 

 rozhovor s agresory (v případě, že se ukáže, že agresor není ochoten ke změně, 

následuje metoda vnějšího nátlaku) 

Společné setkání a hledání nápravy: hovořit se třídou v komunitním kruhu (včetně třídního 

učitele), sezení neprotahovat, opakovat asi 1/14 dní, max. 20 min., omluva a usmíření agresora     a 

oběti, předkládání návrhů pro nápravu 

Vhodné otázky: Co si myslíte, že není v téhle třídě v pořádku? Co byste mohli udělat, aby se to 

příště nestalo? Kdo si myslí, že by byl schopen XY bránit? (ochránce dát do roviny oficiality, má 

povinnost ubližování ohlásit) 

Provést max. 4 sezení, při posledním položit otázku, jestli si myslí, že je problém vyřešen. 
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B) METODA VNĚJŠÍHO NÁTLAKU 

Provádí se u pokročilejších forem šikany. 

1. Vytvořit výchovnou komisi: vyšetřovatel 

     třídní učitel 

                                                                ředitel (zástupce) 

                                                        popř. někdo za rodiče (ne od agresora nebo oběti) 

                                                        a nezávislý člověk (pedagog jiné školy, lékař...) 

Před zasedáním nejednat s rodiči agresorů! 

2. Celá komise se sejde předem a domluví se, jaké budou asi tresty. 

3. Agresoři chodí před komisi a znovu vypovídají, sdělit, že komise rozhodne (tvářit se vážně). 

4. Porada komise na trestech. (Trestat intenzivně, ale mít kam stupňovat.) 

5. Zavolat agresory a oznámit agresorům tresty. 

6. Oznámit potrestání před celou třídou za přítomnosti celé komise! (Agresoři si stoupnou u 

dveří a vyslechnou si rozsudek.) Bez obětí! 

7. Následuje komunitní kruh s třídním učitelem. Při prvním sezení bez oběti! 

8. Pozvat rodiče agresorů i obětí. Ne najednou! 

rodiče oběti: informovat, jak bylo zajištěno zdraví jejich dítěte a sdělit, jak byli agresoři    potrestáni. 

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

upozornit je na to, že je to závislé chování („určitě by si nechtěli vybrat partnerku, ke 

které by se chovali stejným způsobem“) 

 

VŠE SI NECHAT PODEPSAT! 



Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín, příspěvková organizace 

               MPP 2022/2023 
 

 

16 
 

Příloha č. 1 

 

 

Postup při řešení výchovných problémů 

 

1. Individuální pohovor se žákem nebo zápis do žákovské knížky 

2. Pohovor učitele (třídní učitel a popř. zástupce pedagogického sboru) s rodičem a výchovnou 

poradkyní a asistentkou školního metodika prevence (zápis se provádí do interní knihy). 

Výsledek jednání je sdělen metodikovi prevence. 

3. Pohovor s rodiči, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy nebo zástupkyní školy (zápis dostávají 

1x rodiče a 1x zůstává na škole) 

4. Pohovor kurátora s žákem (případně i s rodiči žáka), který má výchovné problémy 
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Příloha č. 2 

 

Šikana 

 

Definice pojmu 

Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, 

tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj než o čin. 

Dominantní znak šikany – bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. 

 

Varovné signály šikany pro rodiče – dítě nemá kamaráda, nechuť jít do školy, střídá různé cesty do školy 

a ze školy, žádá peníze, často „ztrácí“ své věci, trpí zdravotními problémy (bolesti břicha, hlavy,…), 

zdržuje se většinou doma, výkyvy nálad, odmítá se svěřovat,… 

 

Rodiče by měli odlišovat např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany. Měli by poskytnout 

dítěti veškerou podporu. Měli by zjistit (zmapovat situaci) a popř. informovat pedagogy ve škole. 

 

Postup při řešení šikany: 

Napomenutí třídního učitele, DTU, DŘŠ, snížená známka z chování 

Převedení do jiné třídy, pracovní skupiny 

Doporučit rodičům oběti i agresora návštěvu v poradenském či jiném zařízení 

Doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového zařízení SVP, diagnostického ústavu 

Podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany mládeže k zahájení řízení předběžného opatření či 

ústavní výchovy 

Pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování – vyrozumět policii 
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Příloha č. 3 

 

Řešení případů související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 

 O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 

 Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení 

Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto 

možnost. 

 V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany 

(byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. 

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu 

 Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, 

a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo 

z nedbalosti. 

 V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod 

věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede    a 

jak se takovému jednání vyhnout. 

 

Jak postupovat při vzniku škody 

 Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam 

a pokusit se odhalit viníka. 

 V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat 

náhradu škody. 

 V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou 

k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 
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Příloha č. 4 

 

Postup při neomluvené absenci 

O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce. 

Neomluvenou nepřítomnost do součtu deseti hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel 

formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván prostřednictvím žákovské knížky, 

telefonického rozhovoru či doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob 

omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného 

zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede zápis z pohovoru, 

do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis 

podepíše a obdrží kopii zápisu. 

Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi. Pozvání zákonných 

zástupců na jednání se provádí buď prostřednictvím žákovské knížky, telefonicky či doporučeným 

dopisem. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. 

V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle 

oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 359/199 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, §6 a 10) 
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Příloha č. 5 

 

 

Postup při řešení úrazů způsobených v době školního vyučování 

a) Vyučující poskytne poraněnému první pomoc a poté ohlásí úraz v ředitelně. Následně bude 

informovat rodiče telefonicky, v případě drobného úrazu prostřednictvím žákovské knížky. 

V případě ošetření ve zdravotnickém zařízení se pokusí dojednat příchod rodičů do školy, 

aby si doprovodili zraněné dítě k lékaři. 

       Zodpovídá: učitel zařizující ošetření (záleží na okolnostech, bude buď pedagogický dozor, 

učitel mající výuku v hodině nebo třídní učitel či asistent pedagoga). 

b) Vyučující vyplní přesně záznam o úrazu do knihy úrazu v ředitelně – učitel zařizující 

ošetření. 

c) Vyučující vyplní tiskopis (vyzvedne si jej u zástupkyně školy) – záznam o úrazu, v případě, 

když je úrazem zapříčiněna nepřítomnost žáka nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude 

poskytnuta náhrada za bolest. Tiskopis (pro pojišťovnu) předá zraněnému. Žák nebo rodiče 

jej odevzdá ošetřujícímu lékaři. Lékař vyplní tiskopis po skončení léčby. Žák nebo rodiče 

ho přinesou do školy 

d) V případě úrazu pracovníka školy zajistit také vyplnění tiskopisu – zraněný osobně. 

e) Po shromáždění všech tiskopisů je nutné je co nejdříve odevzdat do ředitelny k likvidaci – 

učitel zařizující ošetření. 

f) Vyplněný záznam o úraze vyučujícím odešle zástupkyně školy za uplynulý kalendářní 

měsíc zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu ČŠI. 

g) Nasvědčují-li zjištěné skutečnost tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, 

nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy hlášení místnímu útvaru ČR, 

pojišťovně, inspektorátu bezpečnosti práce a zřizovateli. 

h) Lékárničky jsou umístěné ve sborovnách – ve skříních a v dílně – všichni učitelé jsou 

      s jejich umístěním seznámeni. 

i) Přivolání lékařské pomoci – záchranná služba – číslo telefonu – 155 
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Příloha č. 6 

 

Pravidla pro rodiče 

 

 Životní cíl formulujte svému dítěti tak, abyste mu zviditelnili jeho cestu životem 

 Oceňujte každé úsilí svého dítěte 

 Naučte se naslouchat 

 Respektujte city svého dítěte 

 Snaže se najít něco, co byste mohli na chování svého dítěte ocenit 

 Podělte se o svůj citový prožitek s dítětem 

 Buďte vytrvalí v pomoci svému dítěti při jakémkoliv výběru 

 Upevňujte vazbu mezi školou a domovem 

 Dítě je víc než jeho tělo 

 Vytvářejte doma pozitivní prostředí 

 Dělejte s dítětem legraci 

 Uložte do svého dítěte něco ze sebe 

 Když se dítě podceňuje, zasáhněte 

 Mluvte o tom, co očekáváte od dítěte a co od Vás může očekávat ono 

 Umožněte dítěti podíl na každodenním rozhodování 

 Naučte se naslouchat, aniž byste vyřkli trest 

 Své požadavky říkejte srozumitelně a jednoznačně 

 Nezapomínejte, že humor je součást života 

 Nikdy neurážejte své dítě 

 Ať dítě pocítí Vaši lásku 
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Příloha č. 7 

 

Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT 
 

STRATEGIE 

 

Národní strategie primární prevence 2019-2027.doc  

(https://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf) 

 

 

 

METODICKÉ POKYNY 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení (Čj.: 28 275/2000 -22) 

 

Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 

14 423/99-22) 

 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) 

 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských 

zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26) 

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 

MŠMT (č.j.: 21291/2010-28) 

 

 

 

 

VYHLÁŠKY 

 

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

poradenských zařízeních 

 

Anotace - směrem k prevenci: 

Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby uvedené 

v přílohách 1-3 této vyhlášky (§1) 

 

Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá zejména: 

  - v metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků prevence) 

  - v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů 

  - ve spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se SPCH a rizikem vzniku sociálně   

    patologických jevů 

http://www.msmt.cz/file/28077
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Obsah poradenských služeb (§ 2, písm. c) kromě jiných činností se jedná o: 

  - prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména 

šikany a  

    jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů 

souvisejících 

  - se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací 

 

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

ZÁKONY 

 

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

vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 

      Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských    

            zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění 

      Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném  

            znění 

      Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky,  

            alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

      Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007) 

      Zákon č. 183/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

(31.5.2017) 

 

 
 

 

 

Další zákony 
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

Zákon č.  40/ 2009 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 

 

 

 

 

 

 

aspi://module='ASPI'&link='183/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Příloha MPP 

 

 

Se všemi body, závěry a úkoly Minimálního preventivního programu školy 

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice pro školní rok 2022/2023 byli seznámeni: 

 

 
 
Mgr. Eva Králíková     Mgr. Martina Trojanová 

  

Mgr. Kristina Polášková    Mgr. Jana Buchtová 

  

Mgr. Hana Kuběnová    Mgr. Klára Javornická 

  

Mgr. Iveta Kotásková    PaedDr. Zdeněk Šebesta 

  

Mgr. Marta Čížková              Mgr. Lucie Štepníková 

  

Mgr. Magda Svobodová    Mgr. Hana Martínková 

 

Mgr. Aneta Ištvánková    Mgr. Ivana Vaculíková 

  

Mgr. Miriam Šilhanová    Mgr. Marie Dvořáková 

  

Mgr. Petra Straková       Mgr. Jitka Kostelníčková 

  

Mgr. Ludmila Kiedroňová    Mgr. Jana Kučerová 

 

Marta Jašková     Mgr. Marian Dvořák 

  

Vladimíra Pavková     BcA et Bc. Michaela Esterková, DiS. 

 

Iva Ivičičová, DiS.     Mgr. Alena Tlachová 

  

Marie Bartálová, DiS.    Mgr. Veronika Dvořáková 

 

Hana Faganová    Mgr. Pavlína Salajková 

  

Jindra Vaculovičová                                      Mgr. Miroslava Zmrzlíková 

  

Iva Švanygová    Zlatuše Šefčíková (za MŠ) 

 

 

 

 

 

 


