
Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování 

Konkrétní obsah strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového 

chování není stanoven žádným závazným právním předpisem ani metodickým materiálem. K jejímu 

promítnutí do dokumentace školy není stanoven jednotný vzor. Vypracovávání strategie předcházení 

školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování je kontinuální proces a 

dokumentace na něj navazující má být vždy „šita na míru“ žákům dané školy.  

Při vypracování našeho PPŠ, který je aktuální a vychází vždy z potřeb školy na každý rok máme 

stanoveny pro plnění této strategie 3 úkoly. 

Dlouhodobé cíle 

Prostředky (aktivity), které vedou k dosažení cílů 

Postupy v případě nedosažení cíle 

Předcházení šikaně a předcházení dalším projevům rizikového chování vychází z koncepce vytvoření 

bezpečného klimatu na naší škole.  Pokud je ve škole zajištěno fyzicky i psychicky bezpečné prostředí, 

mají žáci i pedagogové uspokojovánu potřebu jistoty a bezpečí. V takovém prostředí jsou ochotni ke 

spolupráci, žáci se chtějí učit novým dovednostem, dozvídat se nové informace. V opačném případě 

se jak pedagogové, tak žáci snaží „nebezpečné“ situaci vyhnout, řeší strategii úniku a už jim nezbývá 

kapacita na učení (se). Žáci, ale i pedagogové se pak mohou chovat odmítavě, nechtějí spolupracovat 

s ostatními a na nových informacích jim nezáleží.  

K dlouhodobým cílům tedy patří: 

vytváření bezpečného a kvalitního klimatu tříd i školy 

formování a rozvíjení dovedností pro život (tzv. life-skills) sociálních dovedností (social-skills) a 

dovedností seberegulace (self-management) žáků 

rozvíjení klíčových dovedností pedagogů, podpora schopnosti sebereflexe, podpora pracovního i 

osobního seberozvoje pedagogů. 

Prostředky 

pedagogové jsou většinou proškoleni, neboť škola organizuje řadu seminářů na téma jak pracovat 

s problematickými žáky, rodiči, jak vést třídnickou hodinu, rozeznají příznaky rizikového chování žáků 

a bez prodlení zajišťují jeho řešení ve spolupráci s ostatními pedagogy (zejména se školním 

poradenským pracovištěm), zákonnými zástupci žáků a žáky (viz. scénář při zjištění šikany na 

web.stránkách školy) 

Je poskytována nabídka pomoci pro žáky, kteří potřebují řešit subjektivně náročné životní situace, 

které mají vliv na jejich osobnostní a sociální rozvoj. V každé třídě jsou informační letáky, kam se žáci 

mohou obrátit o pomoc, schránka důvěry, Nenech to být…) 

Třídnické hodiny jsou vedeny pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby, jsou vedeny tak, aby se 

neustále pozitivně formovaly schopnosti a dovednosti žáků, vytvářelo se ovzduší důvěry a příjemné 

atmosféry 

Pedagogové učí žáky využívat techniky a metody, které vedou k budování zdravého sebevědomí, 

společně s formováním vlastností osobnosti; patří sem rozvíjení schopností a dovedností zvládat 

zátěžové situace (např. využívání relaxačních technik), rozvíjení schopností a dovedností 

sebeovládání (nácvik efektivního řešení konfliktů, nácvik asertivní komunikace, schopnost čelit 



sociálnímu tlaku), rozvíjení schopnosti činit informovaná rozhodnutí. Zde využíváme také externí 

realizátory, které získáváme na základě grantů. Konkrétně organizace Život bez závislostí, které 

pracují s I. i II. stupněm v Dlouhodobém programu primární prevence 

Pedagogové využívají individuální nebo týmovou supervizi, seberozvojové vzdělávání, jednoznačné 

vymezení kompetencí, týmovou spolupráci při řešení různých situací. 

Postupy v případě nedosažení cíle spočívají např. v následujících opatřeních: 

 

Všem pedagogům, žákům a zákonným zástupcům je poskytována „zpětná vazba“ v případě 

neúspěšného (ale i úspěšného) řešení situace. Dotazníky, depistáže, evaluace PPŠ, závěrečné zprávy 

z šetření ve třídě.. 

Škola má stanovený postup při řešení šikany nebo dalších projevů rizikového chování podle 

metodického doporučení MŠMT (Viz Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k 

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

vypracovaný Krizový plán se kterým jsou seznámeni všichni pedagogové ať už na webových stránkách 

školy, na nástěnce PRCH ve sborovně nebo na seminářích. 

Aktivity, které vedou k dosažení cílů: 

Všichni pracovníci školy se řídí zásadami konstruktivní, transparentní, respektující komunikace, a to 

ve vztahu k žákům a jejich rodičům i ke svým kolegům; svým příkladem poskytují žákům vzor 

prosociálního chování a zároveň toto chování u nich modelují a podporují, vedení třídnických hodin je 

na těchto zásadách postavené. 

 

 


