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    Základní údaje o školeZákladní údaje o školeZákladní údaje o školeZákladní údaje o škole    
 
    
Název organizaceNázev organizaceNázev organizaceNázev organizace    :::: Základní škola Žamberk, Nádražní 743   
 
Sídlo organizaceSídlo organizaceSídlo organizaceSídlo organizace    : : : : Nádražní 743, 564 01 Žamberk 
Telefon : Telefon : Telefon : Telefon : 465 612 095, 465 614 434, 737 100 228 
Číslo účtu: Číslo účtu: Číslo účtu: Číslo účtu: 1327017319/0800    
Internetová adresa : Internetová adresa : Internetová adresa : Internetová adresa : www.zsnadrazni-zamberk.cz 
E E E E ––––    mail : mail : mail : mail : zspospisil@seznam.cz, zs@zamberk.cz 
 
Právní formaPrávní formaPrávní formaPrávní forma    : : : : příspěvková organizace od 1. 1. 2003    
    
IIIIČČČČO : O : O : O : 70995460 
    
Název zNázev zNázev zNázev zřřřřizovateleizovateleizovateleizovatele    : : : : Město Žamberk 
 
AdresaAdresaAdresaAdresa    : : : : Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 
 
Zastoupené starostouZastoupené starostouZastoupené starostouZastoupené starostou    : : : : Jiřím Dytrtem 
Telefon: 465Telefon: 465Telefon: 465Telefon: 465    670 300670 300670 300670 300    
OkresOkresOkresOkres    : : : : Ústí nad Orlicí 
    
Vedení školyVedení školyVedení školyVedení školy    : : : : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy 
   Ivan Belobrad– zástupce ředitele 
    
Školská radaŠkolská radaŠkolská radaŠkolská rada    : : : :     
    
Název : Název : Název : Název : Školská rada při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, okres Ústí   
             nad Orlicí 
 
PředsedaPředsedaPředsedaPředseda    : : : : MUDr. Jaromír Andr     
    
ZZZZákonný záákonný záákonný záákonný zástupce žákstupce žákstupce žákstupce žákůůůů    : : : : Zdeněk Žabka 
 
Zástupce pedagogických pracovníků : Zástupce pedagogických pracovníků : Zástupce pedagogických pracovníků : Zástupce pedagogických pracovníků : Mgr. Lenka Navrátilová 
         Mgr. Lenka Mikysková 
ZástupceZástupceZástupceZástupce    zřizovatele zřizovatele zřizovatele zřizovatele : : : : Jaroslava Halbrštátová 
      PaeDr. Hana Štětinová 
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A. A. A. A. Charakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika školy    
    

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 je jednou ze 2 základních škol 
v Žamberku. 
Objekt školy je umístěn v lokalitě sídliště. 
Školní budova má charakter pavilónové školní budovy. V původní části budovy 
postavené před 54 lety je umístěn nižší stupeň ZŠ a školní družina, v nové budově, 
která prošla v roce 2008 – 2009 celkovou rekonstrukcí (oprava střechy, výměna oken, 
zateplení obvodového pláště) jsou umístěny ročníky druhého stupně. Třetí část školy 
je umístěna ve druhém nadzemním podlaží budovy Městské knihovny.  
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově, v 
současné době probíhá postupná výměna školního nábytku a obnova vybavení 
odborných učeben. 
Ve školní budově je 26 učeben, z toho 6 učeben slouží jako odborné pracovny. Je zde 
využívána i keramická dílna, výtvarný ateliér a sportovní sál. Pro sportovní aktivity 
je využívána tělocvična SOU a SOŠ Zámek, městský sportovní areál v těsné blízkosti 
školy a žamberský park. Ve škole je instalována cvičná horolezecká stěna. 
Již druhým rokem jsme otevřeli po schválení Pardubickým krajem  přípravný 
ročník, který je ur čen pro děti sociálně znevýhodněné a na doporučení PPP. 
Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 
 Vyučování ve škole probíhalo v 1. Až 9. Ročníku dle učebních dokumentů ŠVP Škola 
hrou. 
Na škole se vyučuje dvěma jazykům – anglickému a ruskému. 
Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. V 6. a 7. ročníku jsme měli výjimku, 
kde v 6.A bylo 31 žáků a v 7.A 32 žáků. 
Škola organizuje každoročně adaptační pobyt pro šestý ročník, lyžařský 
snowboardingový kurz pro sedmý ročník, cyklistický kurz pro osmý ročník a 
turistický kurz v zahrani čí pro devátý ročník. 
Na 1. Stupni probíhá kurz plavání pro druhý až čtvrtý ro čník. Dále škola pořádá 
školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností 
školy. 
Školní jídelnu navštěvujeme v budově na Náměstí Generála Knopa. 
Při škole pracovaly zájmové kroužky. 
Při škole je ustavena školská rada ve složení: MUDr. Jaromír Andr, paní Jaroslava 
Halbrštátová, p.uč. Lenka Mikysková, p. uč. Lenka Navrátilová, PaeDr. Hana 
Štětinová a pan Zdeněk Žabka. Školská rada se sešla 2x ve školním roce a schválila 
dokumenty školy: Výroční zprávu, Zprávu o hospodaření školy, Návrh rozpočtu. 
    
Kapacita školy:Kapacita školy:Kapacita školy:Kapacita školy:    
Základní škola: 605 žáků 
Školní družina: 90 žáků 
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B. Učební plán školyB. Učební plán školyB. Učební plán školyB. Učební plán školy    
    

Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP 
Škola hrou. 
 
Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: 
 

- Gastronomický – Vokálová 
- Sportovní 1. st. – Pospíšil, Moravec 
- Přírodovědný – Kučera 
- Malý kuchtík – Mikysková 
- Keramika – Starenková 
- Mažoretky – Kr čálová, Svobodová 
- Tvořivý – Radová, Hlaváčová 

 
 
 Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 296  žáků v 15 třídách. 

 
Třídy Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na 

třídu 
1. stupeň 10 185 18,5 
2. stupeň 4 111 27,75 
Celkem 14 296 21,14 

 
Personální zajištění výuky ve školním roce 2012/2013 
 
Výuku žáků zajišťovalo  učitelů. 
 

Oblast vzdělávání Učitelé (včetně vedení školy) 
1. stupeň 11 
2. stupeň 9 
Celkem 20 
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C. C. C. C. Skladba pedagogického sboru:Skladba pedagogického sboru:Skladba pedagogického sboru:Skladba pedagogického sboru:    
 
Bajtová Jana, Mgr. učitel na 1. stupni třídní učitelka 1.B 
Belobrad Ivan učitel na 2. stupni metodik prevence, 

výchovný poradce, 
zástupce ředitele 

Fabiánová Petra, DiS. vychovatelka ŠD  
Kmoníčková Eva, Mgr. učitelka na 1. stupni  
Hlaváčová Martina, Mgr. u čitelka na 1. stupni třídní učitelka 4.A 
Kašková Petra, Bc. asistentka pedagoga  
Kmoníčková Eva , Mgr. učitelka na 1. stupni  
Kubíčková Hana vychovatelka ŠD  
Kučera Jiří učitel na 2. stupni třídní učitel 6.A 
Lehká Lenka vychovatelka ŠD  
Macháčková Ludmila, RNDr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 9.B 
Mikysková Lenka, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 2.A 
Moravcová Hana vychovatelka ŠD  
Moravec Michal, DiS. učitel na 2. stupni  
Myšáková Jana, Mgr. učitelka 

přípravného 
ročníku 

třídní učitelka 
přípravného 
ročníku 

Navrátilová Lenka, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 6.A 
Neugebauerová Jana, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 8.A 
Pospíšil Roman, Mgr. učitel na 2. stupni ředitel školy 
Radová Lucie, Mgr. učitelka na 1. stupni  třídní učitelka 3.A 
Senčuchová Iva, Mgr.  učitelka na 1. stupni třídní učitelka 3.B 
Starenková Jana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 1.A 
Svobodová Dana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 1.C 
Valentová Jarmila, Mgr. učitelka na 2. stupni  
Vokálová Ivana, Ing. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 4.A 
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky pedagogické způsobilosti. 
Školní družina byla provozována ve 4 odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 90 
žáků. O žáky pečovaly 4vychovatelky. 
 
O provoz školy se stará  5 provozních zaměstnanců. 
 
Kabelka Pavel školník 
Lakyová Iva uklízečka 
Maurerová Ivana uklízečka 
Pachlová Alena uklízečka 
Sokolovová Jana hospodářka, ekonomka 
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D. D. D. D. Technický stav budovyTechnický stav budovyTechnický stav budovyTechnický stav budovy    
 

Ve školním roce 2012/2013 byly provedeny následující opravy: 
 
a) z prostředků zřizovatele 
 
- rekonstrukce podlah 
- rekonstrukce sociálního zařízení 
- podíl na rekonstrukci školy 
 
b) z provozního příspěvku školy 
 
- malování  
- oprava nábytku 
 
c) z prostředků Evropského fondu 
 
- vybavení ICT učebny 
- nákup učebnic 
 
Technický stav staré budovy  je havarijní. 
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E. E. E. E. PPPPřřřřehled oborehled oborehled oborehled oborů ů ů ů vzdvzdvzdvzděěěělánílánílánílání    
 
 
Škola zajišťuje vzdělávání žáků v oboru vzdělání: 
 
Základní škola podle ŠVP Škola hrou 
 
 
Přehled vzdělávacích programů: 
 
Žáci školy byli vyučováni dle 1 vzdělávacího  programu 
 
 
Vzdělávací program 
 

Třídy Počet žáků 

ŠVP ,, Škola hrou ” 
 
 

1.A, 1.B, 1.C,  2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A 

6.A, 7.A, 8.A,9.A 

296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
    
    



 

 8

F. F. F. F. PPPPřehled uehled uehled uehled učebních plánebních plánebních plánebních plánů ve školním roce 2012ve školním roce 2012ve školním roce 2012ve školním roce 2012/20/20/20/2013131313 
 

Školní vzdělávací program ,, Škola hrou ” 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací 
obory 

1. stupeň 2. stupeň 
Časová dotace 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

9 
(2) 

10 
(2) 

8 
(2) 

8 
(1) 

7 4 
4 

(1) 
5 

(1) 
5 

(1) 
Cizí jazyk 

- - 3 
4 

(1) 
4 

(1) 
3 3 3 3 

Matematika a její aplikace 
4 

5 
(1) 

5 
(1) 

5 
(1) 

5 
(1) 

4 
(1) 

5 
(1) 

4 
5 

(1) 
Informační a komunikační 
technologie 

- - - - 1 0 
1 

(1) 
1 

(1) 
1 

Člověk a jeho svět 
2 2 

3 
(1) 

3 3 - 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 

- 

2  2 2  2 
Výchova k 
občanství 

1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 
(1) 

2 2 
2 

(1) 
Chemie 0 - 2 2 
Přírodopis 2 

(1) 
2 

3 
(1) 

2 

Zeměpis 2 
(1) 

2 
(1) 

1 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke 
zdraví 

- - - - - 1 0 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Člověk a svět práce 

1 1 1 1 1 2  1 
1 

(1) 
1 

(1) 
Volitelné předměty 

- 
2 

(2) 
2 

(2) 
2 

(2) 
2 

(2) 
Průřezová témata P P P P P P P P P 
Disponibilní časová dotace (14) (24) 

Celková povinná časová dotace 
20 22 24 26 26 30 30 31 31 

118 122 
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Volitelné předměty: 
Konverzace v anglickém jazyce 
Cvičení z matematiky 
Cvičení z českého jazyka 
Sportovní hry 
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G. G. G. G. Zápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházce    
 
 

Před zápisem se již tradičně na naší škole pořádá „ Škola nanečisto”. Jedná se o setkání ve 
dvou etapách, kde se rodiče seznámí s učebnicemi a ostatními pomůckami, které jsou 
využívány ve výuce. Budoucí žáci si vyzkouší, jak probíhá výuka na škole. Paní učitelky 
mají předem připravené úkoly, které společně s dětmi plní. 
Zápis do prvních tříd se uskutečnil dne 17. ledna 2013. 
Zápisu žáků předcházel Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky, který byl ze 
strany rodičů budoucích prvňáčků hodnocen velmi kladně, a návštěva dětí z MŠ 
Dlouhoňovice, MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek. Hosté se seznámili s budovou školy, v 
jednotlivých třídách byly připraveny akce, kterých se děti z MŠ aktivně zúčastňovaly. 
Opakovaně se naše škola prezentovala v MŠ v Helvíkovicích, MŠ Čtyřlístek a MŠ 
Sluníčko, kam jsme byli pozváni ředitelkami MŠ.  
Bylo zapsáno 53žáků, následně bylo rozhodnuto o 3 odkladech povinné školní 
docházky. 
Při zápisu se projevil výrazný zájem rodičů zapisovat svoje děti na naši školu. 
Škola je vnímána rodičovskou veřejností jako škola, ve které jsou vzdělávány děti v méně 
početných třídách, což umožňuje individuálnější přístup.  Dále se věnujeme vzdělávání dětí 
ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. 
Zapsaní žáci budou vzděláváni dle vzdělávacích programů: 
ŠVP „Škola hrou“  
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H. H. H. H. SouSouSouSouhrnný phrnný phrnný phrnný přehled hodnocení prospehled hodnocení prospehled hodnocení prospehled hodnocení prospěchu žákchu žákchu žákchu žáků 
ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013    

 
První stupeň 

 
první pololetí 

Třída Počet 
žáků 

Průměr 
třídy 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1.A 19 1,015 19 0 0 
1.B 19 1,000 19 0 0 
1.C 16 1,009 16 0 0 
2.A 22 1,292 17 5 0 
2.B 23 1,106 21 2 0 
3.A 18 1,125 18 0 0 
3.B 16 1,406 9 7 0 
4.A 19 1,395 13 6 0 
4.B 16 1,405 11 5 0 
5.A 22 1,641 10 12 0 

Celkem 190  153 37 0 
% 19 1.126 15,3 3,7 0 

 
 
 

druhé pololetí 
Třída Počet 

žáků 
Průměr 

třídy 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1.A 19 1,053 19 0 0 
1.B 19 1,045 19 0 0 
1.C 15 1,019 15 0 0 
2.A 20 1,307 15 5 0 
2.B 23 1,118 21 2 0 
3.A 18 1,229 16 2 0 
3.B 16 1,398 9 7 0 
4.A 18 1,556 10 8 0 
4.B 15 1,550 9 6 0 
5.A 22 1,722 10 12 0 

Celkem 186  143 42 0 
% 18,6 1,299 14,3 4,2 0 

 
 
 
 



 

 12

 
 
 
 
 

Druhý stupeň 
 

první pololetí 
 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměr 
třídy 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

6.A 31 1,795 6 25 0 
7.A 31 2,058 7 23 1 
8.A 28 2,136 4 20 4 
9.A 21 2,127 5 16 0 

Celkem 111 8,116 22 84 5 
% 27,75 2,029 5,5 21,0 1,25 

 
 

druhé pololetí 
 
 

Třída Počet 
žáků 

Průměr 
třídy 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

6.A 31 1,728 8 23 0 
7.A 31 2,155 6 23 2 
8.A 28 2,029 6 21 1 
9.A 21 2,079 6 15 0 

Celkem 111 7,991 26 82 3 
% 27,75 1,997 6,5 20,5 0,75 
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CH. CH. CH. CH. SoSoSoSouhrnný puhrnný puhrnný puhrnný přehled hodnocení chování žákehled hodnocení chování žákehled hodnocení chování žákehled hodnocení chování žáků 
ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013    

 
První stupeň 

 
první pololetí  

 
 

Třída Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

1.A 
1.B 
1.C 

19 
19 
16 

19 
19 
16 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.A 
2.B 

22 
23 

22 
23 

0 
0 

0 
0 

3.A 
3.B 

18 
16 

18 
16 

0 
0 

0 
0 

4.A 
4.B 

19 
16 

19 
16 

0 
0 

0 
0 

5.A 22 22 0 0 
Celkem 190 190 0 0 
 

 
druhé pololetí 

 
 

Třída Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

1.A 
1.B 
1.C 

19 
19 
15 

19 
19 
15 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.A 
2.B 

20 
23 

20 
23 

0 
0 

0 
0 

3.A 
3.B 

18 
16 

18 
14 

      0 
      1 

0 
1 

4.A 
4.B 

18 
15 

18 
0 

0 
0 

0 
0 

5.A 22 22 0 0 
Celkem 185 183 1 1 
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Druhý stupeň 

 
 

první pololetí 
 
 

Třída Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

6.A 31 28 3 0 
7.A 31 29 2 0 
8.A 28 27 1 0 
9.A 21 21 0 0 

Celkem 111 105 6 0 
 
 

druhé pololetí 
 
 

Třída Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

6.A 31 30 1 0 
7.A 31 30 1 0 
8.A 28 28 0 0 
9.A 21 21 0 0 

Celkem 111 109 2 0 
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CelkovCelkovCelkovCelkové vyhodnocení za školní rok 2012/2013é vyhodnocení za školní rok 2012/2013é vyhodnocení za školní rok 2012/2013é vyhodnocení za školní rok 2012/2013    

 
 

první pololetí 
 

 

Základní 
škola 

Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

Celkem 301 295 6 0 
% 100 295 6 0 

 

 
druhé pololetí 

 
 

 

Základní 
škola 

Počet 
žáků 

Klasifikace 
1 2 3 

Celkem 296 292 3 1 
% 100 292 3 1 
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Souhrnný pSouhrnný pSouhrnný pSouhrnný přehled zameškaných hodinehled zameškaných hodinehled zameškaných hodinehled zameškaných hodin    
ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013ve školním roce 2012/2013    

 
První stupeň 

 
 

první pololetí 
 
 

Třída Počet žáků Celkem 
hodin 

Z toho 
omluvených neomluvených 

1.A 
1.B 
1.C 

19 
19 
16 

381 
256 
306 

381 
256 
306 

0 
0 
0 

2.A 
2.B 

22 
23 

896 
850 

896 
850 

0 
0 

3.A 
3.B 

18 
16 

581 
585 

581 
585 

0 
0 

4.A 
4.B 

19 
16 

561 
886 

561 
886 

0 
0 

5.A 
6.A 
7.A 
8.A 
9.A 

22 
31 
31 
28 
21 

582 
1342 
1157 
1079 
887 

582 
1298 
1133 
1078 
887 

0 
44 
24 
1 
0 

Celkem 301 10 349 10 280 69 
 

Průměr na 
žáka 

 34,382 34,152 0,229 
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druhé pololetí 

 
 

Třída Počet žáků Celkem 
hodin 

Z toho 
omluvených neomluvených 

1.A 
1.B 
1.C 

19 
19 
15 

660 
634 
617 

660 
634 
617 

0 
0 
0 

2.A 
2.B 

20 
23 

855 
928 

855 
928 

0 
0 

3.A 
3.B 

18 
16 

876 
584 

876 
584 

0 
0 

4.A 
4.B 

18 
15 

976 
827 

976 
827 

0 
0 

5.A 
6.A 
7.A 
8.A 
9.A 

22 
31 
31 
28 
21 

1590 
1597 
1404 
1856 
582 

1588 
1594 
1401 
1854 
582 

2 
3 
3 
2 
0 

Celkem 295 13 986 13 976 10 
Průměr na 

žáka 
 48,068 47,376 0,033 
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I. I. I. I. Údaje o pÚdaje o pÚdaje o pÚdaje o přijímacím ijímacím ijímacím ijímacím řízení na stízení na stízení na stízení na střednednednední školyí školyí školyí školy 

ve školním roce 2012ve školním roce 2012ve školním roce 2012ve školním roce 2012/20/20/20/2013131313 
 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013   
 
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, Nádražní 743 
 
 
Vzdělávací akce 
 
− říjen 2012 – účast na Semináři výchovných poradců v České Třebové 
− listopad 2012 – účast na Dvoudenním semináři pro metodiky prevence a výchovné poradce v Bělči u 

Třebechovic pod Orebem 
− leden 2013 – účast na Semináři výchovných poradců v Ústí nad Orlicí 
− duben 2013 – účast na Dvoudenním semináři pro metodiky prevence v Bělči u Třebechovic pod 

Orebem 
 
 

Činnosti týkající se volby povolání a přijímacího řízení 
 

− průběžně – příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce (základní informace o volbě 
povolání, základní informace o přijímacím řízení, konkrétní pokyny k podávání přihlášek, konkrétní 
pokyny k uplatnění zápisového lístku, důležité kontakty, důležité odkazy, důležité materiály, důležité 
akce, propagační materiály středních škol) 

− průběžně – samostudium (volba povolání, přijímací řízení) 
− průběžně – konzultační schůzky se zájemci o studium na střední škole a jejich zákonnými zástupci 

(volba povolání, přijímací řízení) 
− září 2012 – příprava na Schůzku výchovného poradce se žáky 9. A a jejich rodiči 
− říjen 2012 – organizace a realizace účasti žáků 8. A a 9. A na Přehlídce středních škol a učilišť 

v České Třebové 
− říjen 2012 – organizace a realizace návštěvy žáků 8. A a 9. A na Obchodní akademii Kostelec nad 

Orlicí 
− říjen 2012 – organizace a realizace setkání žáků 9. A se zástupci Průmyslové střední školy Letohrad 
− říjen 2012 – Schůzka výchovného poradce se žáky 9. A a jejich rodiči (základní informace o volbě 

povolání, základní informace o přijímacím řízení, konkrétní pokyny k podávání přihlášek, konkrétní 
pokyny k uplatnění zápisového lístku, důležité kontakty, důležité odkazy, důležité materiály, důležité 
akce) 

− říjen 2012 – organizace a realizace účasti žáků 8. A a 9. A na Školské výstavě Rychnovska 
v Rychnově nad Kněžnou 

− listopad 2012 – příprava přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (obory s talentovou zkouškou) 
− listopad 2012 – rozdání informačních brožur (Atlas školství 2012/2013 – přehled středních škol a 

vybraných školských zařízení v pardubickém kraji; Přehled oborů vzdělání středních škol, 
konzervatoře a vyšších odborných škol v Pardubickém kraji pro školní rok 2012 – 2013) 

− listopad 2012 – organizace a realizace návštěvy žáků 9. A na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí  
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− listopad 2012 – organizace a realizace setkání žáků 9. A se zástupci Střední školy obchodu, řemesel a 
služeb Žamberk 

− listopad 2012 – organizace a realizace návštěvy žáků 8. A a 9. A na Střední škole obchodu, řemesel a 
služeb Žamberk 

− prosinec 2012 – příprava zápisových lístků (obory s talentovou zkouškou) 
− prosinec 2012 – příprava na Schůzku výchovného poradce s rodiči zájemců o studium na osmiletém 

gymnáziu 
− leden 2013 – organizace a realizace setkání žáků 9. A se zástupci Střední školy zdravotnické Ústí nad 

Orlicí 
− leden 2013 – Schůzka výchovného poradce s rodiči zájemců o studium na osmiletém gymnáziu 

(základní informace o přijímacím řízení, konkrétní pokyny k podávání přihlášek, konkrétní pokyny k 
uplatnění zápisového lístku, důležité kontakty, důležité odkazy, důležité materiály) 

− únor 2013 – příprava přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení  
− březen 2013 – příprava zápisových lístků  
− květen 2013 – příprava přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení 
− vypracování Zprávy výchovného poradce za školní rok 2012 – 2013 
 
 

Přijímací řízení 
 
Prvního kola přijímacího řízení (obory s talentovou zkouškou) se zúčastnil: 
− 3 žáci 9. ročníku (1 žák byl přijat; 2 žáci přijati nebyli) 
Prvního kola přijímacího řízení se zúčastnilo: 
− 20 žáků 9. ročníku (19 žáků bylo přijato; 1 žák přijat nebyl) 
− 4 žáci 5. ročníku (2 žáci byli přijati; 2 žáci přijati nebyli) 
Druhého kola přijímacího řízení se zúčastnil: 
− 1 žák 9. ročníku (žák byl přijat) 
  
Na střední školu bylo přijato všech 21 žáků 9. ročníku a 2 žáci 5. ročníku (1 žák 5. ročníku neodevzdal 
řediteli střední školy, na kterou byl přijat, zápisový lístek*). 
 
Přijatí žáci – obory   
 
23 – 52 – H/01  Nástrojař 2 žáci 
23 – 68 – H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 1 žák 
26 – 51 – H/02  Elektrikář (silnoproud) 2 žáci 
41 – 52 – H/01  Zahradník, zahradnice 1 žák 
65 – 51 – H/01  Kuchař, číšník (číšník, servírka) 2 žáci 
69 – 51 – H/01  Kadeřník, kadeřnice 2 žáci 
79 – 41 – K/41  Gymnázium 1 žák 
79 – 41 – K/81  Gymnázium 3 žáci* 
26 – 41 – L/01  Mechanik elektrotechnik 1 žák 
33 – 41 – L/01  Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 1 žák 
18 – 20 – M/01  Informační technologie 1 žák 
28 – 44 – M/01  Aplikovaná chemie 1 žák 
36 – 47 – M/01  Stavebnictví 1 žák 
43 – 41 – M/01  Veterinářství 1 žák 
63 – 41 – M/01  Ekonomika a podnikání 1 žák 
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63 – 41 – M/02  Obchodní akademie 1 žák 
82 – 41 – M/17  Filmová a televizní tvorba 1 žák 
 
Přijatí žáci – školy   
 
Gymnázium Žamberk 3 žáci* 
Letohradské soukromé gymnázium o. p. s. 1 žák 
Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí 2 žáci 
Průmyslová střední škola Letohrad 5 žáků 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice 1 žák 
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště 
 Nové Město nad Metují 1 žák 
Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1 žák 
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 2 žáci 
Střední škola podnikání Vysoké Mýto 1 žák 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové 1 žák 
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 1 žák 
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 1 žák 
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou 1 žák 
Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová 2 žáci 
 
 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí 
 
− průběžně – pravidelné konzultace s pracovníky poradny (především s ředitelkou PhDr. Petrou 

Novotnou a zástupkyní ředitelky Mgr. Markétou Sychrovou) 
− září 2012 – organizace a realizace schůzky pedagogických pracovníků školy s ředitelkou PhDr. Petrou 

Novotnou (informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami) 
 
 
Spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Žamberku 

 
− průběžně – pravidelné konzultace s pracovníky oddělení (především s kurátorem pro mládež Evou 

Janebovou a opatrovnicí Lenkou Fišerovou) 

 

 

Další činnosti 
 
− průběžně – individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci 
− průběžně – spolupráce s Azylovým domem v Žamberku 
− říjen 2012 – organizace a realizace preventivní hodiny v rámci programu Než užiješ alkohol, užij svůj 

mozek pro žáky 7. A (Občanské sdružení Sananim) 
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− říjen 2012 – organizace a realizace preventivní hodiny v rámci programu Než užiješ alkohol, užij svůj 
mozek pro žáky 8. A (Občanské sdružení Sananim) 

− prosinec 2012 – organizace a realizace účasti žáků 9. A v informační a osvětové kampani Červená 
stužka (společně s Ing. Ivanou Vokálovou) 

− únor 2013 – návštěva Adama Nastoupila ze 7. A ve Středisku výchovné péče návrat v Hradci Králové 
− únor 2013 – organizace a realizace interaktivního programu o viru HPV pro žáky 8. A 
− únor 2013 – organizace a realizace interaktivního programu o viru HPV pro žáky 9. A 
− květen 2013 – organizace a realizace interaktivního programu o krizové pomoci pro žáky 8. A 
− květen 2013 – organizace a realizace interaktivního programu o krizové pomoci pro žáky 9. A 
− květen 2013 – extrémní expedice výchovného poradce pro žáky 9. A  
− květen 2013 – organizace a realizace preventivního programu o marihuaně pro žáky 8. A 
− květen 2013 – organizace a realizace preventivního programu o alkoholu pro žáky 7. A 
− červen 2013 – organizace a realizace cyklistického kurzu pro žáky 8. A (společně s Jiřím Kučerou a 

Michalem Moravcem) 
− červen 2013 – organizace a realizace preventivního programu o kouření pro žáky 6. A (společně 

s Michalem Moravcem) 
− červen 2013 – organizace a realizace interaktivního programu o HIV/AIDS pro žáky 9. A 
− červenec 2013 – organizace a realizace prázdninového pobytu pro žáky 6. – 9. ročníku (společně 

s Jiřím Kučerou) 
 

 

Přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
1. A Barbora Lehká 
2. A Jiří Bartoš, Denisa Červeňáková, Marek Kočí 
3. A Matyáš Bednář 
3. B Filip Berky, Martina Fialová, Dominik Gottwald, Miroslav Rulík, Eliška Šebestová 
4. A Adam Dostál, David Chmelíček, Miloslav Jančík, Natálie Luxová, Klára Nastoupilová 
4. B Anežka Beranová, Kryštof Milan Krišš 
5. A Jan Dolejš, David Dušek, Radek Hommer, Vendula Kotyzová, Ondřej Ruchtr 
6. A Petr Hanyk, Aneta Havrdová, Eliška Krištofová, Tomáš Pfeifer, Vanesa Vašatová 
7. A Patrik Bočkoroš, Filip Kaluš, Daniel Potoček 
8. A David Lóži, Josef Šturma 
9. A Matěj Ferkl, Daniel Havrda 
 

 

Přehled žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu 
 
Barbora Lehká 1. A Mgr. Jana Starenková, Bc. Petra Kašková, Lenka Lehká 
Martina Fialová 3. B matematika – Mgr. Iva Senčuchová 
  český jazyk – Mgr. Iva Senčuchová 
  člověk a svět – Mgr. Iva Senčuchová 
  anglický jazyk – Mgr. Eva Kmoníčková 
Klára Nastoupilová 4. A český jazyk – Mgr. Jana Neugebauerová 
  anglický jazyk – Mgr. Eva Kmoníčková 
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Josef Šturma 8. A český jazyk – Mgr. Jana Neugebauerová 
  anglický jazyk – Michal Moravec DiS. 
 
 
Poznámka 
 
V pondělí 24. června 2013 (na závěrečné klasifikační poradě) rezignoval Ivan Belobrad na funkci zástupce 
ředitele. Ředitel školy Mgr. Roman Rospíšil jeho rezignaci přijal a akceptoval také to, že se dotyčný vzdal 
funkce výchovného poradce.  
Funkce výchovného poradce se k 25. červnu 2013 ujal ředitel školy Mgr. Roman Pospíšil. 
  
 

 Ivan Belobrad 
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J. J. J. J. ÚÚÚÚččččast v soutast v soutast v soutast v soutěěěěžích ve školním roce 2012/2013žích ve školním roce 2012/2013žích ve školním roce 2012/2013žích ve školním roce 2012/2013    
    

Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zúčastnili celé řady soutěží a olympiád. 
 
 
a) vědomostní soutěže 
 
- Žamberské klíče ,,Jak se žilo za 1. republiky” 
- Geniuslogicus (mezinárodní soutěž v řešení logických úloh) 
- Okresní kolo dějepisné olympiády 
- Školní kolo Pythagoriády 
- Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  
- Krajské kolo Olympiády v českém jazyce  
- Okresní kolo matematické olympiády 
- Okresní kolo Pythagoriády 
 
 
b) dovednostní soutěže 
 
- Dopravní soutěž pod vedením vedoucího instruktora DDM Animo 
- Šachový přebor žáku ze Žamberka 
- Okresní kolo v šachu družstev ve Vysokém Mýtě 
- Turnaj o krále SUDOKU 
 
c) sportovní soutěže 
 
- Okresní kolo v přespolním běhu v Letohradě 
- Krajské kolo v přespolním běhu v Letohradě 
- Okresní závody ve sjezdovém lyžování v Říčkách 
- Okresní kolo ve vybíjené v Ústí nad Orlicí 
- Okresní kolo v hokejbale ,,Hokejbal proti drogám” 
- Coca - Cola Cup – kvalifikační turnaj (Letohrad) 
- Okrskové a okresní kolo ve vybíjené 
- Běh naděje 
 
Talenty roku 2013 byli oceněni: 
 
Jakub Stejskal  8.A  kanoistika 
Daniela Martínková 8.A  lyžování 
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K.K.K.K.    Údaje o dalším vzdÚdaje o dalším vzdÚdaje o dalším vzdÚdaje o dalším vzděěěělávání pedagogických pracovníklávání pedagogických pracovníklávání pedagogických pracovníklávání pedagogických pracovníkůůůů    
    

Priority v oblasti DVPPPriority v oblasti DVPPPriority v oblasti DVPPPriority v oblasti DVPP    
    
    
 

Příjmení a jméno Název akce 
Belobrad Ivan Program pro metodiky 

prevence a výchovné 
poradce, Seč 

 Testujeme s Googlem 
 Začleňování cizinců do 

výuky v českých školách 
Hlaváčová 
Martina 

Asertivita a efektivní 
komunikace 

Kmoníčková Eva Aktiviza ční metody při 
výuce angličtiny II. 

Myšáková Jana Vývoj dětské kresby 
Pospíšil Roman Porada ředitelů základních 

škol 
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L. L. L. L. Údaje o aktivitách a prezeÚdaje o aktivitách a prezeÚdaje o aktivitách a prezeÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na ventaci školy na ventaci školy na ventaci školy na veřřřřejnostiejnostiejnostiejnosti    
    

 
 V uplynulém školním roce 2012-2013 škola spolupracovala ve městě se 

základními a středními školami (výměna zkušeností, soutěže apod.), s SVČ ANIMO, 

kulturním centrem, informa čním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu 

zřizovatele – Města Žamberka a některých místních organizací a firem. Vážíme si 

spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

 
Škola pořádá spoustu akcí - sport., kultur., zájezdy, výlety, exkurze a účastní se akcí 

pořádaných městem, kult. centrem, ostat .školami a dalšími organizacemi.                                                                                  

Každoročně organizujeme sport.kurzy – turistický (9.roč.), cykloturistický (8.roč) a 

lyžařský (7.roč.), kurzy plavání . 

Během roku je pro žáky připraveno mnoho exkurzí a to už od 0. třídy i v rámci školní 

družiny k hasičům až po exkurze pro 8. a 9. ročníky do mnoha firem a partnerských 

škol. 

Na závěr školního roku se děti již pravideln ě těší na vlastivědnou exkurzi své třídy. 

Ve většině případů navazují na výuku.  

 
Vítání prvňáčků v září 2012 
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Nezanedbáváme ani kulturní stránky života školy. Využíváme nabídek různých 

agentur a představení se konají přímo u nás ve škole. Rádi jdeme do žambereckých  

sálů na  výchovné koncerty a taneční vystoupení ZUŠ, či na divadla nabízená KC 

FIDIKO. Každý rok  vyjíždíme nej častěji do Hradce Králové  na profesionální 

divadlo. Každá věková skupina si tam má z čeho vybrat a představení mají vysokou 

profesionální úroveň a prostředí je vskutku kulturní.  

Pořádáme školní kola různých soutěží, z nichž ti nejlepší nás reprezentují v dalších 

kolách soutěží. Jedná se o tradiční soutěže matematické, jazykové, fyzikální  atd.  

Nejvíce jsou zastoupené sportovní soutěže, kde jsme často pověřeni pořádáním  

okrskových kol. Pravidelně se účastníme přeborů  v  Mc Donald´s Cup, Coca-Cola 

Cup, přespolním běhu, vybíjené, florbalu, basketbalu. Zájem je i o méně obvyklé akce 

- horolezecké závody na horolezecké stěně. 

 Z jiných akcí za zmínku stojí: Hubertova jízda na koni, psí útulek, botanická 

exkurze, zoologická exkurze, ZOO Dvůr Králové. Projekt ke Dni Země apod. 

Uspořádali jsme sběr papíru a elektro zařízení. Využíváme žamberský minigolf, 

posilovnu a  sportovní areál Pod Černým lesem a dopravní hřiště.  

Většina akcí má návaznost na vzdělávací proces. V tomto směru žáci absolvují 

velké množství časově méně i více náročných exkurzí v rámci Žamberka a jeho okolí, 

ale i do vzdálenějších lokalit.  

Velkou akcí byl  projekt celé školy na téma Zdraví. Skupiny dětí od 1. roč. až po 9. 

ročník  pracovaly podle předem stanoveného programu. 
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. 

Akce ŠD 
 
Ve školním roce 2012/2013 byla provozována čtyři oddělení školní družiny 
pod vedením čtyř vychovatelek vychovatelek. Bylo přihlášeno 90 dětí. Práce školní 
družiny probíhala bez problémů. 
Školní družiny pořádaly různé akce. 
 
Slavnost dýní 
24. 10. 2012 uspořádaly vychovatelky školní družiny již tradiční ,,Slavnost dýní”. 
Připravené bylo občerstvení, soutěžení a na závěr si žáci se svými rodiči prohlédli 
všechny výtvory.  

 
 

 
 

 
 
 
Sběr pečiva pro zvířátka 
Na závěr podzimu uspořádaly vychovatelky školní družiny sběr starého pečiva. 
Pečivo předaly myslivcům. Akce probíhala od 10. 12. do 19. 12. 2013 
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Velikonoční výstava 
Vychovatelky uspořádaly výstavu velikonoční výzdoby. 
 

 
 

 
 
 
Chlapské odpoledne 
Tatínkové se svými dětmi chodí skotačit do družiny. 
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Další akce školyDalší akce školyDalší akce školyDalší akce školy    

� 3.9.2012 – První školní den  

� 6.9.2012 – Seiferos  

� 13.9.2012 – Přípravný ro čník – Hry za školou  

� 17.-21.9.2012 – Adapta ční pobyt 6.A  

� 21.9.2012 – Přípravný ro čník – vycházka v parku  

� 25.9.2012 – Dopravní h řiště 

� 26.9.2012 – Přípravný ro čník a 1.C na dopravním h řišti  

� 1.10.2012 – Najdi si sv ůj červený kontejner  

� 5.10.2012 – Hudební koncert manžel ů Kocůrkových  

� 9.10.2012 – Přípravný ro čník a 1.A na návšt ěvě u hasi čů 

� 16.10.2012 – Halloweenské tvo ření 

� 16.10.2012 – Přípravný ro čník a 1.A na návšt ěvě u záchranky  

� 24.10.2012 – Slavnost dýní  

� Září a říjen 2012 – Plavecký výcvik 3.A, 3.B a 4.B  

� 2.11.2012 – Halloweenské dopoledne  

� 5.11.2012 – Foukání skla  

� 7.11.2012 – Podzimní tvo ření 

� Prosicec 2012 – ŠD – Sb ěr suchého pe čiva  

� 4.12.2012 – Nevaž se, odvaž se… 3. akce – Váno ční superstar  

� 5.12.2012 – Mikuláš  

� 13.12.2012 – Vánočky pro ko čky 

� 4.1.2013 – 4.A+B Ekologický program – Bylinky  

� 9.1.2013 – Škola na ne čisto 2  

� 17.1.2013 – Zápis do prvních t říd 

� 29.1.2013 – Nevaž se, odvaž se… 4. akce – Žijeme sp ortem  

� 22.2.2013 – Zimní sportovní den, Dlouho ňovice  

� 25.2.2013 – 4.B na bruslích  

� 26.2.2013 – Nevaž se, odvaž se… 5. akce – Máme rádi  zvířata 

� 4.-8.3.2013 – Lyžařský kurz  

� 19.3.2013 – Nevaž se, odvaž se… 6.akce – Literární dílna  

� 5.4.2013 – Noc s Andersenem  

� 11.4.2013 – Preventan cup, okrskové kolo ve vybíjen é dívky  

� 22.4.2013 – 4.A+B, Den Zem ě 

� 23.4.2013 – Nevaž se, odvaž se… 7. akce – Setkání s  městskou policií  

� 25.4.2013 – Preventan cup, okresní kolo ve vybíjené  dívky  

� 1.5.2013 – Majáles, mažoretky  
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� 21.5.2013 – Nevaž se, odvaž se… 8.akce – Dopravní h řiště 

� 24.5.2013 – Beseda o papoušcích  

� 28.5.2013 – Školní výlet 4.A a 4.B  

� 6.6.2013 – Den dětí 

� 6.6.2013 – Skřítkování  

� 18.6.2013 – Nevaž se, odvaž se… 9.akce – Kuchtíci  

� 25.6.2013 – Nevaž se, odvaž se… 10.akce – Záv ěr, oceňování nejlepších  

� 25.6.2013 – Průkaz cyklisty 4.A a 4.B  

� 26.6.2013 – Vyhlášení výsledk ů sběru druhotných surovin  
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M. M. M. M. Spolupráce s rodiSpolupráce s rodiSpolupráce s rodiSpolupráce s rodičičičiči    
 
 
Den otevřených dveří 
Pro rodiče žáků naší školy byl uspořádán Den otevřených dveří. 
Rodiče měli možnost navštívit své děti jednak v dopolední výuce, jednak 
v odpoledních aktivitách. Zde mohli zhlédnout ukázky zájmové činnosti, kterou škola 
pro žáky organizuje. 
Pro rodiče budoucích prvňáčků byla uspořádána Škola nanečisto, jejímž cílem bylo 
seznámit děti z MŠ s budovou školy, pedagogickým sborem a informovat rodi če o 
koncepci výuky a výchovných záměrech školy. 
 
Schůzky rodičů 
V letošním školním roce byly uskutečněny 
- plenární schůzky rodičů – 2 x ročně, rodiče byli seznámeni s koncepčními 
  záměry školy, s nabídkou volnočasových zájmových aktivit a volitelných 
  předmětů a s aktuálními změnami ve školské legislativě. 
- pohovory o prospěchu a chování žáků – 4 x ročně, připomínky rodi čů z těchto 
  setkání byly vedením školy důsledně rozebírány, byly hledány cesty, jak vyjít 
  rodičům vstříc při řešení jejich problémů. 
- každou první středu v měsíci pořádáme informační odpoledne pro rodiče 
- schůzka rodičů individuálně integrovaných žáků – rodiče byli seznámeni 
  s individuálním vzdělávacím plánem jejich dítěte, byly hledány společné cesty, 
  jak integrovanému žákovi pomoci při překonávání jeho obtíží 
- schůzka rodičů žáků zařazených do podpůrného programu, rodiče byli 
  seznámeni s principy programu a byla sepsána smlouva mezi smluvními 
  stranami žák – učitel – rodič o pravidlech spolupráce 
- schůzka rodičů žáků 1.ročníku – informace o organizaci 2. školního roku 
  povinné školní docházky jejich dětí 
- schůzka rodičů dětí přípravného ročníku – informace o zřízení přípravné třídy 
  pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí 
- schůzka rodičů budoucích prvňáčků – organizace školy, seznámení rodičů 
  s pomůckami a školními potřebami nutnými pro výuku žáků v 1. ročníku – 
  informace o možnosti zřídit t řídu se sníženým počtem žáků 
- schůzka rodičů žáků budoucí 6. třídy – informace o organizaci startovacích 
  kurzů – informace o organizaci výuky v novém školním roce 
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Řešení výchovných a prospěchových problémů 
 
Výchovné a prospěchové problémy žáků byly řešeny na společných setkáních 
všech zúčastněných stran – rodiče – žák – výchovný poradce (případně zástupce PPP 
a sociálního kurátora sociálního odboru MěÚ) – speciální pedagog – třídní učitel – 
ředitel školy. 
Cílem jednání je nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, stanovení 
pravidel, která budou dodržována ze strany školy, žáka i rodičů. Společná setkání 
pomáhají vytvořit vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. 
Tento způsob řešení problémů se škole osvědčuje v případech přiměřeného zájmu 
zákonných zástupců o výchovu svých dětí. 
V mnoha případech se však škola setkává s minimální nebo žádnou snahou rodičů 
projednávaný problém řešit a dodržovat dohodnutá pravidla spolupráce se školou. 
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N. Projekty 
Ekologický projekt 
Žáci prvního stupně navštěvují skládku odpadů v Českých Libchavách a účastní se 
výletu na Zemskou bránu. 

 
 

Tenis do škol 
Žáci pod vedením Mgr. M. Hlaváčové navštěvují tenisovou halu TOSK Žamberk. 

 
Den Země 
V tento den navštěvujeme např.: psí útulek, technické služby, uklízíme v okolí školy 
atd. 
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Noc s Andersenem 
Učíme žáky lásce ke knize. Pořádáme spoustu úkolů, soutěží, a dokonce ve škole 
přespíme. 

 

 
 

Barevný týden 
Ke konci školního roku prožíváme barevný týden. Každý den máme zvolenou 
nějakou barvu a celá škola se v této barvě pohybuje po škole.  
 

 
Den zvířat 
Na prvním stupni slavíme Den zvířat. Celý den se při výuce seznamujeme se světem 
živočišné říše. 
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O. O. O. O. Využití poVyužití poVyužití poVyužití poččččítaítaítaítačů čů čů čů ve výuceve výuceve výuceve výuce    

    
Na naší škole již několik let využíváme počítače při výuce v běžných hodinách, 
při práci se žáky se SVPU, pro přípravu žáků 9. ročníků na přijímací pohovory na 
SŠ, při výuce povinně volitelných předmětů. Toto široké využití počítačů nám 
umožňují dvě počítačové pracovny s celkovou kapacitou 40 pracovních míst. 
Počítači jsou vybaveny i odborné pracovny. 
Na těchto počítačích jsou nainstalovány speciální výukové programy určené pro děti. 
Podařilo se nám také získat jednu z nejmodernějších pomůcek – interaktivní tabule, 
které máme ve třech učebnách. 
Žáci jejich využití v hodinách přijímají s nadšením. Příprava učitele na takovou 
hodinu je však časově velmi náročná. 
Interaktivní tabule podporuje názornost výuky a doplňuje ji o důležitý prvek – 
interaktivitu. U čitel i žák má možnost do názorné výuky aktivně vstupovat, 
ovlivňovat ji a přizpůsobovat potřebám svým i celé třídy. Umožňuje společnou práci 
celé třídy nebo skupiny, kdy všichni žáci mají možnost sledovat výuku na ploše blížící 
se velikostí klasické tabuli s možností ovládání včetně on-line přístupu k informačním 
zdrojům. 
Povrch tabule je upravený i pro běžnou práci a umožňuje dopisování a dokreslování 
přímo do promítaného snímku. 
 
Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    institucemiinstitucemiinstitucemiinstitucemi    
    
Na podporu vztahů v třídních kolektivech byly přizvány pracovnice PPP. 
V tomto školním roce jsme intenzivně spolupracovali s komisí péče o rodinu a dítě, s 
kurátorkou p. Evou Janebovou, dále se zainteresovanými subjekty – PPP, SVP, lékaři 
(pedopsychiatry), úřadem práce, policií. 
Z počtu kontaktů vyplývá i úzká spolupráce s učiteli, kterým byla poskytována 
metodická pomoc, byl uskutečněn cyklus přednášek na téma agrese a agresivita, 
psychohygiena učitelů. 
Při práci s dětmi s rizikovým chováním, se SPU a dětmi ze sociálně znevýhodněného 
prostředí je třeba si uvědomit, že každý sebemenší a dílčí posun k lepšímu projevu 
chování a každá návštěva rodiče je pro nás úspěchem, neboť práce s obtížně 
vychovatelnými dětmi je dlouhodobá a náročná a je ztížená často nevhodným 
přístupem rodiny. 
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I. 
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 2012 – 2013   
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, Nádražní 743 

 
 

I. 
 

ÚVOD 
 

Minimální preventivní program je základním nástroje m prevence školy. Program je určen pro žáky a 
pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku musí vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem 
kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Je třeba jej realizovat na prvním i druhém stupni a ve 
spolupráci se školní družinou. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního 
roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám 
vyučovacích metod. Realizace je v kompetenci třídních učitelů. 
Mezi hlavní aktivity školy v rámci Minimálního prev entivního programu pat ří: 
1. odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pedagogických 

pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních technikách pedagogické preventivní 
práce s dětmi a mládeží (interaktivní techniky, nácviky praktických psychologických a sociálně 
psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi 
žáky apod.) a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů, 

2. systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu aj. oblastí 
preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit, 

3. uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže zaměřeného 
na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, 

4. vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, 
5. spolupráce s rodiči v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže, 
6. průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených 
dětí a mladistvých, 

7. diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé 
rizikové skupiny dětí a mládeže, 

8. poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce žákům a jejich 
rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení 
pro žáky, rodiče a učitele. 
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II. 
 

ZNALOSTNÍ KOMPETENCE ŽÁK Ů – první stupe ň 
 

1. – 2. ročník 
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, 

zneužíváním léků 
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu 
- mají vědomosti o zdravém životním stylu a o tom, jak udržovat zdraví 
- mají právní podvědomí v oblasti sociálně patologických jevů 
 
3. – 5. ročník 
- žáci mají podvědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 
- znají činnosti, které je vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdraví životní 

styl 
- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví 
- znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 
- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc 
- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 
- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 
- ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva 
- mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování 

aj.) je protiprávní 
 

ZNALOSTNÍ KOMPETENCE ŽÁK Ů – druhý stupe ň 
 
6. – 9. ročník 
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 
- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní 

k menšinám 
- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem 
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly 
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnosti za případné protiprávní činy 
- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 
- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 
- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci 
- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 
- ví, že zneužívání dítěte je trestné 
- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek 
- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít 
- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuálního 

zneužívání apod.) a správně rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení 
- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 
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III. 
 

ZPŮSOB REALIZACE – první stupe ň 
 

1. – 2. ročník 
Třídní učitelé se ve spolupráci se školní družinou zaměří především na: 
- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 
- zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 
- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty 
- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 

Zodpovědný pracovník:  třídní učitel 

Realizátor:  vedení školy (plavecký výcvik – 1. pololetí v 2. ročníku, Zimní sportovní 
den – konec 1. pololetí v obou ročnících, Letní sportovní den – konec 2. 
pololetí v obou ročnících) 

 třídní učitel a vychovatelky školní družiny  (řešení problémů a konfliktů ve 
třídě a ve školní družině formou komunitního kruhu, simulační hry, relaxační 
aktivity, hry na sebepoznání, nástěnky – po celý rok v obou ročnících, školní 
výlet – konec školního roku v obou ročnících, Slavnost dýní – říjen v obou 
ročnících, Chlapské odpoledne – červen v obou ročnících, Noc 
s Andersenem – začátek 2. pololetí v obou ročnících) 

 PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
 Městská policie  Žamberk  (beseda o práci městských policistů – 1. pololetí 

v 1. ročníku) 
 Sbor dobrovolných hasi čů Žamberk (beseda o práci hasičů – 1. pololetí 

v 1. ročníku) 
 Poliklinika Žamberk (beseda o práci členů rychlé záchranné služby – 1. 

pololetí v 1. ročníku) 
 SVČ Animo Žamberk  (dopravní soutěž – začátek 1. pololetí v 1. ročníku, 

taneční show EMA – konec 2. pololetí v obou ročnících) 
 vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok v obou 

ročnících) 
 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 

dohody ve vybraných ročnících) 
 RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí v obou 

ročnících, sběr tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí v obou 
ročnících) 

  výchovný poradce  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po 
celý rok v obou ročnících, nástěnky – po celý rok v obou ročnících) 

  metodik prevence  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok 
v obou ročnících, nástěnky – po celý rok v obou ročnících) 

 
3. – 5. ročník 
Třídní učitelé se ve spolupráci se školní družinou zaměří především na: 
- pozitivní ovlivnění citového naladění a myšlení žáků 
- osvojení si dovednosti řešit stres 
- získání vědomostí o správné životosprávě 
- rozvoj schopnosti pracovat v kolektivu a podřídit se možnostem skupiny 
- nácvik aktivního trávení volného času 
- zvládnutí fyzicky náročných situací 



 

 39

Zodpovědný pracovník: třídní učitel 

Realizátor:  vedení školy (plavecký výcvik – 1. pololetí v 3. a 4. ročníku, lyžařský 
kurz – začátek 2. pololetí v 5. ročníku, Zimní sportovní den – konec 1. 
pololetí ve všech ročnících, Letní sportovní den – konec 2. pololetí ve všech 
ročnících) 

 třídní učitel a vychovatelky školní družiny  (řešení problémů a konfliktů ve 
třídě a ve školní družině formou komunitního kruhu, simulační hry, relaxační 
aktivity, hry na sebepoznání, nástěnky – po celý rok ve všech ročnících, 
školní výlet – konec školního roku ve všech ročnících, Slavnost dýní – říjen 
ve všech ročnících, Chlapské odpoledne – červen ve všech ročnících, Noc 
s Andersenem – začátek 2. pololetí ve všech ročnících) 

 PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
 Městská policie  Žamberk  (beseda o práci městských policistů – konec 2. 

pololetí v 5. ročníku) 
 SVČ Animo Žamberk  (dopravní soutěž – začátek 1. pololetí v 3. a 4. 

ročníku, taneční show EMA – konec 2. pololetí ve všech ročnících) 
 vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok ve všech 

ročnících) 
 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 

dohody ve vybraných ročnících) 
 RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí ve všech 

ročnících, sběr tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí ve všech 
ročnících) 

  výchovný poradce  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po 
celý rok ve všech ročnících, nástěnky – po celý rok ve všech ročnících) 

  metodik prevence (beseda o kouření – konec 2. pololetí v 5. ročníku, individuální konzultace 
pro rodi če a žáky – po celý rok ve všech ročnících, nástěnky – po celý rok ve všech ročnících) 

 
 

ZPŮSOB REALIZACE – druhý stupeň 
 

6. ročník 
Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů se zaměří především na: 
- vzájemné poznávání žáků a učitelů 
- vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
- stanovení pravidel soužití třídní komunity, diskuse nad vnitřním řádem školy, přijmutí stanovených 

pravidel 
- formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem a která jim pomůže vyhnout se rizikovému 

společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů 
závislostí apod. 

- začlenění nových žáků do komunity třídy, vhodná volba třídní samosprávy 

Zodpovědný pracovník: třídní učitel 

Realizátor:  vedení školy (adaptační kurz – začátek 1. pololetí, Zimní sportovní 
den – konec 1. pololetí, Letní sportovní den – konec 2. pololetí) 

 třídní učitel  (adaptační kurz – začátek 1. pololetí, řešení problémů a 
konfliktů ve třídě formou komunitního kruhu, simulační hry, relaxační 
aktivity, hry na sebepoznání, nástěnky – po celý rok, školní výlet – konec 
školního roku) 

 vyučující výchovy ke zdraví a ob čanské výchovy  (přednášky – v souladu 
s konkrétním tématickým plánem) 

 PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
 SVČ Animo Žamberk  (taneční show EMA – konec 2. pololetí) 
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vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok) 
 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 

dohody) 
 RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí, 
sběr tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí) 
výchovný poradce  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, 
nástěnky – po celý rok) 
metodik prevence  (beseda o konzumaci alkoholických nápojů – konec 2. 
pololetí, individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, nástěnky – 
po celý rok) 

 
7. ročník 
Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů se zaměří především na: 
- hlubší vzájemné poznávání žáků a učitelů 
- prohlubování vztahů důvěry 
- upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů     chování 
- trénink obrany před manipulací s uměním říci „ne“ 
- trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
- zvládání náročných fyzických duševních situací 
- prohlubování vědomostí o šikaně, násilí a zneužívání návykových látek 
- umění vyrovnat se s neúspěchem 

Zodpovědný pracovník: třídní učitel 

Realizátor:  vedení školy (lyžařský kurz – začátek 2. pololetí, Zimní sportovní 
den – konec 1. pololetí, Letní sportovní den – konec 2. pololetí) 

 třídní učitel  (řešení problémů a konfliktů ve třídě formou komunitního 
kruhu, simulační hry, relaxační aktivity, hry na sebepoznání, nástěnky – po 
celý rok, školní výlet – konec školního roku) 

 vyučující ob čanské výchovy  (přednášky – v souladu s konkrétním 
tématickým plánem) 

 PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
  SVČ Animo Žamberk  (taneční show EMA – konec 2. pololetí) 

vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok) 
 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 

dohody) 
 RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí, 
sběr tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí) 
výchovný poradce  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, 
nástěnky – po celý rok) 

  metodik prevence (beseda o marihuaně – konec 2. pololetí, individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, nástěnky – po celý 
rok) 

 
8. ročník 
Třídní učitelé, výchovný poradce a vyučující jednotlivých předmětů se zaměří především na: 
- upevňování vztahů v komunitě vrstevníků 
- rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
- nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 
- nácvik řešení zátěžových situací 
- zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání 

alkoholu, nikotinu, drog, nevhodných způsobů chování) 
- seznámení se životními riziky 
- společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.) 
- modelové situace poskytující návody k řešení problémů 
- přípravu k volbě povolání 
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Zodpov ědný pracovník: t řídní učitel 
Realizátor: vedení školy  (cyklistický kurz – konec 2. pololetí, Zimní sportovní den – 

konec 1. pololetí, Letní sportovní den – konec 2. pololetí) 
 třídní učitel  (řešení problémů a konfliktů ve třídě formou komunitního 

kruhu, simulační hry, relaxační aktivity, hry na sebepoznání, nácvik verbální 
a nonverbální komunikace, empatie, nástěnky – po celý rok, školní výlet – 
konec školního roku) 
vyučující chemie a ob čanské výchovy  (přednášky – v souladu 
s konkrétním tématickým plánem) 

 PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
 Městský ú řad Žamberk (Odd ělení sociáln ě právní ochrany d ětí) 
(beseda o trestní odpovědnosti mládeže – 1. pololetí) 
 SVČ Animo Žamberk  (taneční show EMA – konec 2. pololetí) 
PPP Ústí nad Orlicí  (interaktivní programy – dle potřeby) 
vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok) 

 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 
dohody) 
 RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí, 
sběr tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí) 
Průmyslová st řední škola Letohrad (Technické hry – konec 2. pololetí) 
výchovný poradce  (beseda o volbě povolání – konec 2. pololetí, 
individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, nástěnky – po celý 
rok) 

  metodik prevence  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po 
celý rok, nástěnky – po celý rok) 
  

9. ročník 
Třídní učitel, výchovný poradce a vyučující jednotlivých předmětů se zaměří především na: 
- fixování dovedností a postojů a využívání prvků předchozích programů 
- podporování příznivého klimatu ve třídě 
- doplňkové aktivity, jejichž cílem je seznámit žáky s pohybovými aktivitami a spor- 
- tem 
- osvojení si schopnosti navzájem si pomáhat, tolerovat se a respektovat se ve svých názorech a 

projevech 
- přípravu k volbě povolání 
- mapování dosažených výsledků osobnostního a sociálního rozvoje 
Zodpov ědný pracovník: t řídní učitel 
Realizátor:  vedení školy  (turistický kurz – konec 2. pololetí, Zimní sportovní den 

– konec 1. pololetí, Letní sportovní den – konec 2. pololetí) 
 třídní učitel  (řešení problémů a konfliktů ve třídě formou komunitního 

kruhu, simulační hry, relaxační aktivity, hry na sebepoznání, nácvik verbální 
a nonverbální komunikace, empatie, nástěnky – po celý rok, školní výlet – 
konec školního roku) 
vyučující chemie a ob čanské výchovy  (přednášky – v souladu 
s konkrétním tématickým plánem) 
PPP Ústí nad Orlicí (interaktivní programy – dle potřeby) 
 Městský ú řad Žamberk (Odd ělení sociáln ě právní ochrany d ětí) 
(beseda o trestní odpovědnosti mládeže – 1. pololetí) 
 SVČ Animo Žamberk  (taneční show EMA – konec 2. pololetí) 
vedoucí zájmových útvar ů (zájmová činnost – po celý rok) 

 Ekocentrum Paleta (pobo čka Oucmanice)  (ekologické programy – dle 
dohody) 

  Ing. Ivana Vokálová (osvětová a informační kampaň Červená 
stužka – prosinec) 
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RNDr. Ludmila Machá čková  (sběr tříděného papíru – 1. pololetí, sběr 
tříděného papíru a elektrospotřebičů – 2. pololetí) 
výchovný poradce  (beseda o přijímacím řízení – začátek 1. pololetí, 
Přehlídka středních škol a učilišť v České Třebové – začátek 1. pololetí, 
Školská výstava Rychnovska – začátek 1. pololetí, návštěvy vybraných 
středních škol – dle dohody, individuální konzultace pro rodiče a žáky – po 
celý rok, nástěnky – po celý rok) 

  metodik prevence  (individuální konzultace pro rodiče a žáky – po celý rok, 
nástěnky – po celý rok) 
   

Je nutné též pružně reagovat na nabídky různých p řednášek, besed a filmových  představení 
týkajících se problematiky prevence  a zařazovat je na doporučení metodika prevence nebo 
výchovného poradce vhodným způsobem do výuky v jednotlivých ročnících.   
Dále lze podle potřeby využít nabídky Střediska výchovné pé če MIMOZA Ústí nad Orlicí nebo 
Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí p ro individuální a rodinné  psychologické a 
speciální pedagogické konzultace , pokud chování dítěte signalizuje problém (školní nepřizpůsobivost, 
záškoláctví, agresivita, šikana, experiment s drogou, rodinné vztahové kolize, útěky z domova). 
Je též nutné konzultovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí  podez ření na 
specifické poruchy u čení a chování , sledovat integraci žáků, na základě doporučení zpracovávat 
individuální vzdělávací plány, vést evidenci těchto integrovaných žáků i žáků ve sledování PPP, poruchy 
konzultovat prostřednictvím výchovného poradce s třídními učiteli a příslušnými vyučujícími. 
 
Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího 
programu) a je zahrnuta do schválených Standardů  základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke 
zdravému životnímu stylu. Každý vyu čující je povinen ve v ětší či menší mí ře uplat ňovat konkrétní 
témata prevence ve svých p ředmětech.  Lze je zařadit do různých částí učebních plánů. Úkolem 
vyučujících je aktivní vyčlenění jednotlivých témat v rámci svých předmětů. Je třeba, aby r ůzné aspekty 
preventivního p ůsobení byly mezip ředmětově koordinovány, za což odpovídají vedoucí 
metodických sdružení a p ředmětových komisí. 
Samostatnou a obsáhlou kapitolou školní práce, kam je vhodné prevenci za členit, tvo ří aktivity 
mimo vyu čování – zájmové vyu čování, kurzy, kroužky, školní družina,  výlety a ex kurze. Třídní 
učitel musí mít přehled o zapojení svých žáků do těchto aktivit a snažit se o co největší informovanost 
žáků v nabídce těchto aktivit.  
 
Jedním z nejd ůležit ějších nástroj ů prevence je spolupráce rodiny a školy.  Třídní učitel je povinen 
informovat rodiče o výskytu sociálně patologických jevů souvisejících s jejich dítětem, spolupracovat 
s nimi na ochraně před vznikem těchto jevů a řešit s nimi výukové a výchovné problémy. K tomu slouží 
nejenom pravidelná poradenská odpoledne pro rodiče a žáky, ale také možnost individuálních konzultací. 
 
 

 
 

IV. 
 

ŠKOLNÍ PRAVIDLA JAKO NÁSTROJ PREVENCE  
 

Společně vytvo řená a dodržovaná pravidla ve t řídě a ve škole jsou velmi ú činnou prevencí 
sociáln ě patologických jev ů, zejména nekázn ě, násilí a šikany. Jedná se o pravidla týkající se 
soužití v konkrétním spole čenství žák ů, pedagog ů a ostatních zam ěstnanc ů školy, a o pravidla 
provozu a chodu školy. 
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V. 
 

DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů VE ŠKOLE 
 

Vedení školy spolupracuje s M ěstskou policií a s obvodním odd ělením Policie České republiky. 
Ve škole jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti obrátit.  
Při výskytu sociálně patologických jevů ve škole se všichni pedagogičtí pracovníci řídí Přílohou č. 1 
Metodického pokynu k primární prevenci sociáln ě patologických jev ů u dětí, žáků a student ů ve 
školách a školských za řízeních (č. j.: 20 006/2007-51) a Programem proti šikanování  vytvořeném na 
základě Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských za řízení (č. j. 24 246/2008-6). 
 
 

PŘÍLOHA Č. 1 METODICKÉHO POKYNU K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLN Ě 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH 

 

Příloha č. 1 k č.j.: 20 006/2007-51 

I. Jak řešit p řípady související s užíváním návykových látek v pro středí škol a školských za řízení 
 

Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (m. j. omamné a psychotropní), které jsou schopné 
ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří 
sem také alkohol nebo tabák . To, co je považováno za OPL, jedy a prekursory, stanoví ve 
svých přílohách zákon o návykových látkách.1 Jsou to látky podléhající zvláštnímu způsobu 
zacházení. 
V České republice není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek (OPL, alkoholu i tabákových 
výrobků). Konzumace návykových látek není považována za protiprávní jednání. Jejich užívání osobami mladšími 
18 let je ovšem považováno za nebezpečné chování. Každý nezletilec, který se takového jednání dopouští, má 
nárok na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.2 Navádění k užívání návykových látek, nebo podpora 
takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. 
Zakázán je rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. Užívání návykových látek v prostorách 
školy v době školního vyučování, na všech školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni 
zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci nebo studenti (dále jen „žáci“) 
omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. 
Při řešení problematiky spojené s užíváním návykových látek je třeba spolupracovat s celou 
řadou institucí. Spolupráce musí být navázána dříve, než nastanou problémy. Je třeba si 
vybudovat korektní vztahy s obvodním (místním) oddělením Policie ČR a znát kontakt na 
specialistu Policie České republiky na oddělení (odboru) obecné kriminality služby kriminální 
policie a vyšetřování Policie České republiky na okresním (obvodním, městském) ředitelství, 
popř. správě kraje nebo správě hl.m. Prahy, který se zabývá odhalováním a dokumentováním 
kriminality dětí, závadového chování dětí, trestnou činností páchanou na mládeži a závadovým 
jednáním a spolupracuje se školami a školskými zařízeními. V rámci vytváření preventivních 
programů je užitečné být v kontaktu s Preventivně informační skupinou Policie ČR, která je 
zřízena u okresních (obvodních, městských) ředitelství policie. Dalšími důležitými kontaktními 
místy jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou působností, pracoviště 
městské (obecní) policie, školská poradenská a preventivně výchovná zařízení, regionální 
nestátní a neziskové organizace apod. 
 

Doporu čené postupy školy 

                                                 
1   § 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
2   § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 



 

 44

(1)   Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době 
školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 

(2)   Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době 
školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

(3) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání 
návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. 

(4) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto 
jevem. 

(5) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich 
rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

(6) Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 
(7) Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových 

látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 
(8) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, 

informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 
(9) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat 

s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská 
zařízení apod.  

(10) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, 
orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka. 

 

Tabákové výrobky  

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit.3 Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není 
možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 
(1) Prostory školy je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.4 Takto je třeba 

označit vnitřní i vnější prostory.  
(2) Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto zákazu.5 

 
Konzumace tabákových výrobk ů ve škole 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam 

s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do 
své agendy.6  

(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, 

vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-
právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.  
 

Alkohol  

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám 
mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.7  

                                                 
3   § 8 odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
4   § 9 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
5   § 30 odst. 1 c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) a § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 
6    příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních – metodické a koordinační činnosti odst. 9. 
7  § 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 



 

 45

(1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech 
akcích školou pořádaných.8  

(2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. 
 

Konzumace alkoholu ve škole 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či 
v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli 

mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou 

pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události 

sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik 
prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve 
jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce 
s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce 
s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák 
schopen výuky. 

(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.9  
Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 
dítěte.      

(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o 
možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a 
protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 

(12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost 
alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo 
zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu 
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše 
pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

(13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. 
kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 
Nález alkoholu ve škole 

(1)   V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
a)  Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) Zpracují stručný záznam o události.  

(2)   V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
 a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
 b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
 c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas 

nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). 
V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem 
je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do 
své agendy.10  

                                                 
8  § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
9   § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
 

10    příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních – metodické a koordinační činnosti odst. 9. 
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 d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i 
orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

 e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, 
předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
 

OPL 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez 
ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.11 Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto 
látek. 
(1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz 

vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. 
(2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a 

držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového 
trestného činu nepřekazí,12 se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí 
orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.  

 
Konzumace OPL ve škole 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či 
v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli 

mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou 

pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především 

ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve 

jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a 

vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. 

Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen 

výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.13 Oznamovacím místem je 

příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech 

odborné pomoci při řešení takové situace. 
(12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat 

distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, 
užívání OPL je porušením školního řádu. 

(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. 
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost 

OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka 
staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje 
pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický 
pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

(15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy 
nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 
Distribuce OPL ve škole 

(1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být 
kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 

                                                 
11   § 187, § 187a, § 188 a § 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.   
12   § 167 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
13   § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
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(2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je 
rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě 
množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, 
který je stanovený školním řádem. 

(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti 
škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání 
trestného činu. 

(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, 
vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. 
 

Nález OPL ve škole 

A.   V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo 
psychotropní, postupují takto: 
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
(3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku 

přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo 
psychotropní, postupují takto: 

 (1)   Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
 (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
 (3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas 

nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). 
V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem 
je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 

 (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného 
zástupce žáka. 

 (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným 
postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další 
postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: 
 (1)    Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této   situace spadá do 

kompetence Policie ČR. 
 (2)    Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. 
 (3)   Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném 

případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  
 

II. Jak řešit p řípady související s krádežemi a vandalismem v prost ředí škol  
 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 
protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  
  

Jak postupovat preventivn ě proti krádežím 

(1)   Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, 
bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému 
zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

(2) Upozornit žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je 
rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu, školské zařízení ve vnitřním řádu: 
a) zdůrazní, že (cenné) věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo 

školského zařízení nosit nebo 
b) ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě.  
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, 
nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech 
jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 
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nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci 
převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.14     

(3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy 
budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. 

 
Jak postupovat p ři nahlášení krádeže žákem 

(1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.  
(2) 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. 
(3) 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 preventivn ě proti vandalismu 

(1) 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. 

(2) 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 p ři vzniku škody 

(1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit 
viníka. 

(2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 
(3) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může 

škola vymáhat náhradu soudní cestou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 
 

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ  
 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 
246/2008-6 a je součástí školního Minimálního preventivního programu. 
Je vypracován v souladu s platným zněním Školního řádu. 
 

1. Cíl programu 

                                                 
14    § 433 a 434  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Škola se 
zaměří na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky ve třídách i mezi žáky a učiteli, a to bez ohledu 
na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. 
 

2. Odpov ědnost za pln ění programu 

- na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 
- jeho koordinace je v kompetenci školního metodika prevence 
- za realizaci a hodnocení je odpovědný ředitel školy 
 

3. Charakteristika šikanování 

a)  Popis šikanování 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 
případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 
jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 
důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 
poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 
Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i 
prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 
pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 
žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. 
Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v 
celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. 
Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli 
formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci 
nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů 
směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. 
Šikana je každé chování, které spl ňuje tyto znaky: 
- je cílené vůči jedinci nebo skupině 
- je obvykle opakované, často dlouhodobé 
- jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit 
- oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí 
Šikana není: 
- jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt 
- vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho 

úkor 
b)  Projevy šikanování 

Šikanování má ve svých projevech různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: 
- verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se 

pomocí ICT technologií) 
- fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti) 
- smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 

apod.). 
Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v 
některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. 
Příklady p římých znak ů šikany: 
- soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu 

určitého žáka, pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím 
- jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů 
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- jeden žák vystupuje vůči druhému v roli „sluhy“ či „otroka“ 
- často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí 
- na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů 
Příklady nep římých znak ů šikany: 
- (potenciálně šikanovaný) žák se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá 

kamarády 
- přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu, vymýšlí si záminky, aby 

nemusel být ve třídě 
- jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení 
- má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu „záhadně“ ztrácí, ve třídě, v 

šatně… 
- při týmových sportech bývá volen mezi posledními 
- působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy… 
- má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený 
Rodi če žáků se doporu čuje upozornit zejména na to, aby si všímali t ěchto možných 
příznaků šikanování: 
- za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi 
- dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 
- dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
- nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo), dítě odkládá 
- odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach 
- ztráta chuti k jídlu. 
- dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem. 
- dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). 
- má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
- dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně 
- dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě, odmítá svěřit se s tím, co je trápí 
- dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je 

ztratilo), případně doma krade peníze 
- dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí 
- dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům 
- dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma, své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s 
teploměrem apod.) 

- dítě se vyhýbá docházce do školy 
- dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku 

c)  Stadia šikanování 
1. Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

 2. Fyzická agrese a p řitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako 
hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané 
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je 
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 
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 3. Vytvo ření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a 
systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v 
hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 

 4. Většina p řijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů 
„virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela 
poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání 
spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 

 5. Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti 
druzí nemají práva žádná. 

 
(zpracováno podle knihy Kolář, M. Bolest šikanování. Praha, Portál 2005) 

 
4. Odpov ědnost školy 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) má škola 
jednoznačnou odpovědnost za žáky, je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v 
průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z 
tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy 
neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů 
či provinění (dále jen trestných činů): 
- vydírání (§ 235) 
- omezování osobní svobody (§ 213) 
- útisku (§ 237) 
- ublížení na zdraví (§ 221-224) 
- loupeže (§ 234) 
- násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a) 
- poškozování cizí věci (§ 257) 
- znásilnění (§ 241) 
- kuplířství (§ 204) apod. 
Pedagogický pracovník, kterému bude znám p řípad šikanování a nep řijme v tomto ohledu 
žádné opat ření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoz námení, p řípadně 
nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona). 
 
Vymezení odpov ědnosti: 
Ředitel školy: 
- zajistí vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování a sociálně patologických jevů obecně 
- zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování 
- zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti násilného chování a sociálně 

patologických jevů obecně 
- zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich 

porušení 
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Zástupce ředitele školy: 
- zajistí v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad žáky v době 

vyučování i při školních akcích 
- spolupracuje se školním metodikem prevence a třídním učitelem při řešení krizových situací 
Školní metodik prevence: 
- koordinuje plán proti šikanování 
- spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy při řešení krizových situací 
- spolupracuje s okresním metodikem prevence, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany 

dítěte apod. 
- podílí se na prevenci sociálně patologických jevů 
Třídní učitelé: 
- na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní 

učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, linka důvěry (např. Linka 
bezpečí 800 155 555 nebo 116 111 – bezplatně z celé ČR), pracovníci v PPP, orgány 
sociálně právní ochrany dítěte apod. 

- prokazatelně seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti šikaně 
- řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradce a 

školním metodikem prevence) 
- v průběhu školního roku na třídnických hodinách diskutují se žáky o slušném chování i 

pozitivních mezilidských vztazích 
Všichni pedagogi čtí pracovníci: 
- rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka 
- vedou žáky k osvojení norem slušného chování 
- řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence a třídními učiteli) 
- jednají se žáky jako s partnery 
- udržují ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy 
- v kritických situacích dají jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat 
- nesmí být lhostejní k projevům agresivity 
 

5. Krizový plán 

V případě, že k šikanování ve škole dojde, jsou rozpracuje dva typy scénářů: 
1.  První zahrnuje situace, kdy škola zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této skupiny patří 

postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného 
stádia šikanování. 

2.  Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se 
specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní 
šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. 

S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci a jejich 
zákonní zástupci. 
 

5.1. Postup vyšet řování v p řípadě, že jde o po čáteční stádia šikanování – škola vy řeší 
situaci  

vlastními silami 

a)  Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle 
následujících pravidel: 

 1.  Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy. 
 2.  Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, výchovnému poradci, školnímu 

metodikovi prevence a konzultuje další postup. 
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 3.  V soukromí vyslechne spolu s metodikem prevence více nezaujatých svědků, 
popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou. 

 Zaměří se hlavně na následující otázky: 
- Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je? 
- Kdo je agresorem, kolik agresorů je? Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník 

šikanování a kdo je obětí i agresorem? 
- Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem? 
- K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 
- Jak dlouho šikana trvá? 

 4.  Ve spolupráci se školním metodikem prevence se spojí s rodiči případné oběti, 
konzultuje s nimi výskyt nepřímých znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci. 

 5.  Vyslechne spolu se školním metodikem prevence oběť – citlivě, diskrétně, zaručí 
bezpečí a důvěrnost informací. Upozorní, že nebude problém řešit před celou třídou! 

 6.  Zajistí ochranu oběti šikany. 
7.  Vyslechne se školním metodikem prevence agresory, případně konfrontuje agresory 

mezi sebou. Snaží se najít nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému 
obviňování. 

 8.  Požádá vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, 
třídní učitel, školní metodik prevence), která na základě shromážděných informací 
posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup 
vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. 

 9.  Seznámí rodiče agresora (pokud je nezletilý) se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a 
požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům 
sociálně právní ochrany dítěte. Pokud je agresor zletilý, jedná se pouze s ním. 

 10. Seznámí rodiče oběti (pokud jde o nezletilého žáka) se situací, domluví se na 
opatřeních k nápravě vzniklé situace. 

 11.  Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve třídě, oznámí potrestání viníků. Třídu nadále 
pozorně sleduje a konzultuje postup s metodikem prevence. 

b)  V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje třídní učitel nebo metodik prevence 
obdobně podle výše uvedených pravidel. 
Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti 
zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, 
školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s 
rodinou oběti, tak i s rodinou agresora (je-li nezletilý). Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí 
pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. 

 
 

5.2. Postup vyšet řování v p řípadě, že jde o projev pokro čilé a nestandardní šikany – škola 
po 

žádá o pomoc odborníky zvenku 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 
skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 
Dále ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 
přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 
zbytečného odkladu. 
Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy s dalšími 
institucemi a orgány. Zejména: 
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1.  v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, 
speciálně pedagogickými centry, 

2.  v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a 
zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a 
rodinné terapie, 

3.  v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence. 
 

6. Výchovná opat ření 

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 
prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, 
střediska výchovné péče nebo jiných odborníků- klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné 
vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Další práce se 
třídou je v kompetenci třídního učitele, školního metodika prevence nebo výchovného poradce. 
Další výchovná opatření vychází z platného znění Školního řádu. 
 
Za realizaci zodpovídá:  Vypracoval: 
Mgr. Roman Pospíšil  Ivan Belobrad 
ředitel školy  školní metodik prevence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 
 

ZÁVĚR 
 

Minimální preventivní program byl zpracován na jeden školní rok a při jeho zpracování bylo přihlédnuto 
k úspěšnosti předchozího Minimálního preventivního programu. 
 

 Ivan Belobrad 
 metodik prevence 
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Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
 

Základní škola Žamberk, Nádražní 743     školní rok 2012/2013 
 

1.ročník 
Český jazyk 

� Ochrana životního prostředí, příroda kolem nás, šetření potravinami, tříděný odpad  
      ( využití při vypravování a čtení) 

Matematika 
� Tvoření slovních úloh s danou tematikou 

Prvouka 
nejširší možnost využití 

� Zdravý životní styl -  Pečujeme o zdraví 
� Otužujeme se 
� Výživa 
� Lidské tělo 

� Ochrana přírody  - kapitoly Jaro, Léto,… 
� Zimní krajina, zvířata v zimě 
� Naše životní prostředí – výsledky lidské práce 

Vv + Pč  
� Výtvarné umění a životní prostředí (tematický celek) 
� Práce s přírodním materiálem 
� Využívání zbytkových materiálů 
� Využití výročí  

� Mezinárodní den zvířat 
� Den Země 

 

2.ročník 
Český jazyk  

� Popis krajiny (podzimního pole,  stromů, listů, oblohy),  popis zvířete  - sloh 
� Vánoční cesta do lesa, Jaro se blíží, Zvířátka na jaře, Zahradníčci 

Matematika 
� Řešení slovních úloh o ovocných stromech na zahradě, mláďatech, vlaštovky odlétají 
� Sběr hub  
� Měření na cm, m (stromy) 
� Sčítání do 100 (pěstování květin) 
� Příprava na násobení (ptáci v hnízdě, hnízda na stromech) 
� Příprava na dělení (úlohy na zahradníkovi, o květinách ve váze) 
� Víte, že? 

� gepard je nejrychlejší 
� klokan skáče snožmo 
� žirafa spí ve stoje 
� lenochod je spáč 

Prvouka 
� Proměny přírody v průběhu 4 ročních období (pozorování a vnímání okolí, srovnávání        

poznatků) 
� Domov (život člověka, základní potřeby člověka) 
� Životní prostředí (domácí a hospodářská zvířata, pokojové rostliny) 
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� Zdraví, nemoc (zdravý životní styl, zásady) 
� Ochrana životního prostředí (třídění odpadů, skládky) 
� Krajina kolem nás 
� Chráněná krajinná oblast 
� Naše obec 
� Přírodní společenstva (rybník, pole, zahrada, sad, louka, les, význam pro člověka) 

Výtvarná výchova.,Praktické činnosti 
� Příroda jako součást našeho života (osvojování přírodnin, přírodní materiály) 

Hudební výchova 
� Písně a poslechové skladby s tematikou „příroda, roční období, lidé, děti“  

Tělesná výchova  
� Pohybová aktivita - zdravý životní styl 

 

3. ročník 
Český jazyk  

� Slohová temata 
� Můj den 
� Moje hračka 
� Krmítko 
� Nehoda 

Matematika  
� Tvoření slovních úloh na podporu zdravého životního stylu 
� Úlohy propagující šetření materiálu, energie, … 

Prvouka 
� Tematické celky 

� Krajina kolem nás 
� Za poznáním neživé přírody 
� Lidské tělo 
� Život v přírodě 

Výtvarná výchova 
� Tematický celek 

� Výtvarné umění a životní prostředí 
� Den Země 

Pracovní činnosti 
� Práce s přírodním materiálem, osvojování přírodnin 

a) Hudební výchova 
� Písně  a poslechové skladby s tématikou příroda, roční období, lidé - děti 

b) Tělesná výchova 
� Pohybová aktivita - zdravý životní styl
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4. ročník 
Český jazyk 

� Slohová cvičení a pracovní texty  
� Žabák Quak 
� Výlet k řece 
� V zimě 
� Cesta ze školy 
� Podivná píseň labutě 
� Svízel s názvy rostlin 
� Městská příroda 
� Vesnice a město  

� Čtení 
� Miloš Macourek: O hrochovi, který se bál očkování 
� Ilse Klebergerová: Opička 
� Lev Nikolajevič Tolstoj: Orel 
� Astrid Lindgrenová: Divocí koně 
� Ota Pavel: Černá štika 
� Karel Čapek: Semínka 
� Goscinny-Sempé: Uragán 
� Antoine de Saint-Exupéry: Všechny cesty vedou k lidem 

Anglický jazyk 
� Unit 7 – Family - birthday 
� Unit 10 – Health – Kim is ill 
� Unit 15 – My home 
� Unit 17 – Fruit and vegetables 
� Unit 19 – My pet 
� Unit 20 – Food and drink 
� Unit 23 – Sports and games 

Matematika 
� Slovní úlohy s tematikou rostlin (květin a stromů), potravin a živočichů 

Přírodověda 
� Podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost 
� Význam lesů pro člověka 
� Význam zemědělství pro člověka 
� Chráníme životní prostředí  

Vlastivěda 
� Život na Zemi (poznávání a chování v přírodě)  
� Člověk a životní prostředí (přetváření přírody člověkem, základní potřeby člověka, život člověka) 
� Řeky a hory České republiky 

Hudební výchova 
� Zpěv jako metoda pro uvolnění a relaxaci, navození pozitivního myšlení a jednání 
� Relaxační hudba 
� Rozbor textu s danou tematikou 

Výtvarná výchova 

� Temata zaměřená na ekologii (Brontosaurus, Den Země), na vesmír, ztvárnění reklamy na             
zdravou výživu, člověk (sporty, volný čas a jeho využití) 

� Využití přírodních barev (přírodní barvení) 
� Malování na kameny, kůru, dřevo, látku 

Pracovní činnosti 
� Využití přírodních materiálů (dřevo, papír, vlna, sisal, vaječné skořápky, pytlovina, kameny) 
� Způsob zacházení s přírodními materiály 
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� Zpracování dřeva a papíru 
� Sběr papíru 
� Výroba ručního papíru 
� Využití odpadu (odstřižky, odřezky, …) 

Tělesná výchova 
� Zdravý životní styl (dostatek pohybu, pravidelná relaxace, zdravá výživa, pitný režim, vhodné          

oblečení a obuv) 
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5. ročník 
Český jazyk 

� Úvodní texty kapitol v učebnici  
� Stěhování 
� Host 
� Mravenci 
� Tábornické hry 
� Průvod,  
� Zvířena, … 

�  Některé články ve slohové výchově  
� Moje pozorování, 
� Podzim 
� Zima 
� Neopatrnost 
� Slavnostní výprava 
� Jaro 
� Léto 

� Některé články v lit. výchově  
� Kosatec 
� Ještěrka 
� Rybník 
� Okřídlená paleta 
� Lunety 
� Stromeček pro hříbátka 
� Zápas o život 
� Srnečka Sisi  

Anglický jazyk 
� Project 1 

� Unit 3 – My life 
• Hobbies 
• Interests 
• pets 

� Unit 4 – Time 
• Free time activities 
• Sports 
• Music 
• Daily routines 

� Unit 5 – Places 
• Unhealthy food in fast restaurants 

Matematika 

� Tematika EV  

� Slovní úlohy 

� Geometrické výpočty  

Vlastivěda 

� Vhodná témata v učebnici 

� Hospodářství České rep. 
� Člověk ve společenství 
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� Žijeme v Evropě 
� Poznáváme svět 
� Země a vesmír 

� Vycházky do okolí školy, exkurze, výlety 
� Den Země 

Přírodověda 
� Vhodná témata v učebnici 

� Třídění organismů 
� Země ve vesmíru 
� Rozmanitost podmínek života na Zemi 
� Člověk a prostředí 

� Vycházky do okolí školy 
� Výlety 

Vv + Pč 
� Problematika Ev v tématických celcích  

� Prázdniny 
� Obtisk přírodniny 
� Podzim 
� Práce s přírodninami 
� Slunečnice 
� Květiny 
� Ovoce 
� Zimní krajina 
� Jaro 
� Zvířata 
� Stromy 
� Bydliště 
� Den Země  
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6. ročník 
Český jazyk  

� Sloh  
� Vypravování  

• Ota Pavel: Černá štika 
• Eva Bernardinová: Lov pneumatik 
• Stezka odvahy 

� Popis  
• Můj pobyt u moře 
• Vyrobte si recyklovaný papír 

� Zpráva a oznámení  
• novinové výstřižky se zajímavými zprávami 

� Jak se učíme  
• Atom 

� Výpisky X Výtah 
• Oblíbený časopis s naučnými články 

� Literatura 
� Z české literatury 19. století 

• B. Němcová: Babička 
� Na cestě  

• Marco Polo: Milion 
� Příběhy odvahy a dobrodružství 

• Zane Grey: Prázdniny v lese 
• Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky 

� Svět lidí a svět zvířat 
• Gerald Durrell: Bertík vajíčko 

� Úsměvy a šibalství 
• Karel Čapek: Vynálezce 

� Mluvnice  - Všestranné jazykové rozbory 
Anglický jazyk 

� Project 2 
� Unit 1 – My life 

• Wellness 
• Sports 
• Family life 
• Festivals and traditions 

� Unit 2 - Animals 
• Pets 
• Wild and farm animals 

� Unit 3 – Doctor 
• Health 
• Dentist 

� Unit 4 – At the restaurant 
• Unhealthy food 
• Fruit and vegetables 

� Unit 5 – My country 
• Nature 
• Towns 

� Unit 6 – Entertainment 
• Culture 
• Leisure activities 
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Matematika 
� Aritmetika 

� Opakování z 1.-5. ročníku 
• druhy benzínu  
• prospěšnost pití mléka  
• investice na ochranu životního prostředí  
• negativní stránky automobilové dopravy  
• využití starého papíru  

� Početní výkony s desetinnými čísly (4. kapitola) 
• odpadové suroviny 
• léčivé byliny 
• vitamín C 
• negativní stránky spalování uhlí 
• spotřeba vody v domácnostech 

� Geometrie 
� Úhel a jeho velikost 

• Prospěšnost pěší turistiky 
• Prospěšnost plavání  

� Výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku (5. kapitola) 
• Spotřeba papíru na vytištění učebnice 

� Povrch a objem kvádru a krychle (6. kapitola) 
• Význam vodních přehrad  
• Úbytek lesních ploch a jejich význam  
• Doba potřebná k napuštění vodojemu 
• Rozloha hladiny přehrady 
• Množství vytěženého dřeva na ha lesa 

Přírodopis 
� Vznik atmosféry a hydrosféry 

� Ochrana čistoty ovzduší a vody 
� Slunce – zdroj energie 

� Význam sluneční energie pro život 
� Ozonosféra, biosféra 

� Ochrana proti UV záření 
� Ozónová díra – ovlivňování člověkem (freon) 
� Opalování – krémy (UV filtr opalovacího krému) 

� Fotosyntéza, dýchání 
� Význam fotosyntézy pro všechny živé organismy – výživa 

� Viry 
� Virová onemocnění – očkování 
� AIDS 

� Bakterie 
� Onemocnění 
� Očkování 
� Hygiena 

� Řasy 
� Obohacování ovzduší a vody o kyslík  
� Při zvýšení počtu obyvatel = výživa 

� Houby 
� Pozor na otravu houbami 

� Lišejníky 
� Průkopníci života (humus) 

� Ploštěnci a hlísti 
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� Cizopasníci – hygiena 
� Měkkýši 

� Čistota vody – perlorodka říční 
� Roztoči, štíři 

� Cizopasníci – encefalitida, borelióza 
� Vši 

� Cizopasníci – hygiena 
� Blechy 

 
Fyzika 

� Ochrana člověka za mimořádných událostí 
� Havárie s únikem nebezpečných látek 

Zeměpis 
� Úvod do zeměpisu 

� Zeměpisci řeší i ekologické úkoly 
� Vzduchový obal Země (atmosféra) 

� Znečištění vzduchu (skleníkový efekt, zplodiny) 
� Ochrana před nebezpečným zářením Slunce a vesmíru (ozónové díry, rakovina kůže) 
� Citlivost lidí na průběh počasí 
� Adaptace člověka na podnebné (teplotní) pásy 

� Vodní obal Země (hydrosféra) 
� Znečištění vodních toků, oceánů (ropné havárie), úloha ČOV 
� Zdroje pitné vody (zjišťování kvality), minerální prameny (zdravý životní styl) 

� Půdní obal Země (pedosféra) 
� Význam půdy pro výživu lidí 

� Živý obal Země, organizmy a jejich životní prostředí (biosféra) 
� Vztahy mezi živými bytostmi a vztahy organizmů k jejich okolí zkoumá ekologie 
� Ekosystémy 
� Tropické deštné lesy (plíce světa) – zdroj kyslíku, nutnost jejich ochrany 
� Subtropická biota – nezvratné zásahy člověka do krajiny v minulosti (kácení lesů, eroze) 
� Život oceánů – zdroj zdravé výživy, na druhé straně nadměrný rybolov 

� Ekologové a geografové zkoumají přírodní krajinu 
� Biocenóza tvoří se svým prostředím ekosystém 
� Vazby mezi prvky neživými, vliv člověka na rovnováhu v přírodě 

� Lesohospodářská krajina 
� Značné narušení znečištěním ovzduší, odumírání lesů, nutnost obnovy 

� Těžební a průmyslová krajina, městská krajina 
� Vliv na tvářnost krajiny, prvky znečištění, pojem rekultivace krajiny 

� Globální problémy Země, změny životního prostředí 
� Hrozící přelidnění, smog, kyselé deště, kácení lesů, růst pouští, ohrožení ozónové vrstvy, 

vyhynutí velkého množství druhů živočichů a rostlin, nadměrná spotřeba potravin, 
skleníkový efekt, válečné konflikty, nedostatek pitné vody 

Dějepis 
� Řecká kultura (olympijské hry) 

� Výchova ke sportování 
� Využití volného času - boj proti drogám 
 

Hudební výchova  
� písně (folk, lidové písně, trampské p., písně o přírodě⇒vypěstovat vztah dítěte k přírodě, k pobytu 

v přírodě, k lásce k přírodě⇒slušné chování k přírodě)  
� poslechové skladby, např.:  

� Igor Stravinskij: Svěcení jara 
� Bohuslav Martinů: Otvírání studánek 
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� Franz Schubert: Pstruh 
� Bedřich Smetana: Má vlast 

Občanská výchova  
� Denní rytmus, využití volného času 

� Citlivý přístup k přírodě 
� Aktivní účast na ochraně a utváření životního prostředí, třídění odpadu 

� Domov a jeho přírodní okolí 
� Typy krajin, flóra a fauna 
� Životní styl ve městě a na venkově (výhody x nevýhody) 
� Žebříček hodnot 

� Obec, region, země 
� Příroda a kultura obce, její ochrana 
� Městský úřad (ochrana životního prostředí v obci) 
� Významná místa naší země (historické památky, přírodní krásy a útvary) 

Rodinná výchova 
� Správné využití volného času 

� Nebezpečí drog a prevence 
� Ochrana přírody, ekologie v regionu 
� Bydlení - třídění komunálního odpadu 

Pracovní činnosti 
� Bezpečnost práce 
� Půda 

� Základ pro obživu obyvatel 
� Ornice – nesmí se ničit 
� Pozor na chemické přípravky (ničí se půda i spodní voda) 
� Nové zakládání remízků (hnízdění) 

� Pletí, hrabání, úklid 
� Je třeba udržet prostředí kolem nás čisté ⇒ neodhazovat odpadky, napomínat spolužáky 
� Některé látky se nerozloží vůbec – folie, sklo, předměty z PVC 

Tělesná výchova 
� Správné dýchání 
� Pobyt v přírodě, ochrana přírody 
� Pobyt na čerstvém vzduchu 
� Turistika 

� Pozorování změn a krásy v přírodě (květiny, stromy, keře) 
� Čistota studánek 
� Čistota ovzduší (špatné vlivy, např. kouření) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65

7. ročník 
Český jazyk     

� Sloh 
� Vypravování 

• Punťa na výletě 
• Přechod přes rozvodněný potok 
• Zpracování zajímavé zprávy z tisku jako vypravování 

� Popis uměleckých děl 
• Obraz Vojtěcha Sedláčka s přírodní tematikou 
• Putování za kulturními památkami 
• Obraz „Hajného sen“ od Josefa Lady 

� Líčení 
• Jarní příroda 
• Mé nejoblíbenější místo v přírodě 
• Týden na Šumavě 

� Popis pracovního postupu 
• Práce na zahradě 

� Užití odborných názvů v popisu 
• Nemáte vadné držení těla? 

� Charakteristika osoby 
• Vztah k přírodě, k lidem, k sobě samému 

� Výpisky a výtah 
• Nosíte správnou obuv? 
• Populárně – vědecká kniha, časopis s populárně – naučnými články 

� Literatura 
� V krajinách fantazie 

• Antoine de Saint – Exupéry: Malý princ 
� O přátelství a lásce 

• Rudolf Mertlík: Delfín 
• Bohumil Hrabal: Maminčiny oči 

� Nikdy se nevzdávej – souboje, prohry, vítězství 
• Jack London: Rozdělat oheň 
• Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže 
• Jiří Suchý. Tulipán 

� Jak jsem potkal lidi 
• Jan Welzl: Ledové povídky Eskymo Welzla 
• Forrest Carter: Škola Malého stromu 
• Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby 

� Mluvnice 
� Všestranné jazykové rozbory 

Anglický jazyk 
� Project 3 

� Unit 2 – Having fun 
• My sport 
• Leisure activities 
• A couch potato generations 

� Unit 3 – Tomorrow’s world 
• Your future 

� Travelling 
� Factories 
� Pollution 
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� Fresh water 
� Unit 7 – School rulles 

• Smoking 
• Taking drugs 

Matematika 
� Opakování učiva 6. ročníku 

� Prospěšnost cyklistiky (28/6) 
� Zlomky  

� Ovoce a vitamíny (29/6) 
� Druhy benzínu (29/7) 
� Negativní stránky automobilové dopravy (33/2) 
� Prospěšnost pěší turistiky (35/4) 
� Klady a zápory využívání elektrické energie (40/18) 
� Ekologické katastrofy při přepravě ropy a nafty (41/6) 
� Líh a alkoholické nápoje (44/24) 
� Správná výživa (61/19) 

� Racionální čísla 
� Záplavy (91/1) 
� Vytápění plynem (92/4) 
� Freony (99/8) 
� Zneužívání léčiv (129/20) 

� Poměr, měřítko plánu a mapy 
� Význam lesních ploch a jejich úbytek (85/4) 

� Přímá a nepřímá úměrnost 
� Problematika velkovýkrmů (146/3) 
� Negativní stránky spalování uhlí (148/14) 

� Procenta  
� Prospěšnost pití mléka (166/3) 
� Rozdíl mezi živočišnými a rostlinnými tuky (169/18) 
� Zelenina a vitamíny (172/2) 

Přírodopis 
� Vznik života a jeho rozmanitosti 

� Vztahy mezi organismem a prostředím 
� Biologické podmínky života 
� Ekosystémy a jejich ochrana 
� Význam organismů (rostlin, živočichů) 
� Přírodní zdroje a jejich využívání ⇒ ochrana před zneužíváním 
� Ochrana biosféry 

Dějepis 
� Zámořské objevy (tabák) 

• Boj proti kouření 
• Zdravý způsob života 

Fyzika 
� Atmosféra Země – čistota vzduchu a udržení jeho správného složení 

� Ochrana člověka za mimořádných událostí 
� Havárie s únikem nebezpečných látek 

Rodinná výchova 
� Zásady slušného chování (ve škole, na ulici, v MHD) 

� Ničení ŽP – odpadky 
� Výživa – vitamíny 

� Omývání zeleniny – hygiena 
� Nebezpečí otylosti – správná životospráva 
� Anorexie, bulimie 
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Občanská výchova 

� Naše vlast 
� Kulturní a přírodní krásy, vlastní odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí 

� Přírodní bohatství a jeho ochrana 
� Charakter české krajiny, chráněná území  
� Základní složky životního prostředí, ekologické problémy světa, ekologické organizace 

� Kultura a její rozvíjení 
� Významy pojmu kultura, druhy umění, kulturní instituce, vztah ke kulturnímu dědictví 

Hudební výchova 
� Viz Hv 6. ročník 

Tělesná výchova 
� Viz Tv 6. ročník
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8. ročník 
Český jazyk 

� Cíl 
� Poznat jak divadlo, film, televize, ostatní media ovlivňují životní hodnoty, motivují, či 

demotivují člověka pro další život, pomáhají k sebepoznání 
� Sloh 

� Popis uměleckých děl (krása prožitku, popis přírody) 
� Subjektivně zabarvený popis (krása přírody, působení na smysly) 
� Charakteristika (schopnost poznat lidi, pochopit jejich jednání, schopnost empatie) 
� Výtah, výklad, osnova, výpisky (schopnost sebevzdělání, studia) 
� Úvaha (schopnost vyjádřit svůj názor, podívat se na věc z vícero pohledů, nebezpečí drog) 

� Literatura 
� Starší (význam bible, morálního kodexu, poučení – jednání lidí v krizi, dobro, krása 

uměleckých prostředků, nebezpečí davu) 
� Moderní literatura (příroda v básních, povídkách, vztahy mezi lidmi, optimizmus, zdravý 

životní styl, umění nepřeceňovat své síly) 
� Psoty, lopoty (přátelství, láska, rodina, pevný vztah k blízkým lidem, odpovědnost za tento 

vztah, protiválečný postoj, humanismus, národní hrdost, postižený člověk se dokáže včlenit 
do společnosti ⇒ zbraň proti samotě) 

� Humor (radost, jemný humor, až politická satira ⇒ překonání obtížných životních situací) 
� Chvála jazyka (umět ho používat v různých situacích, pomocí jazyka umět zapůsobit a 

zaujmout) 
� Science – fiction (zneužití techniky X její pomoc lidstvu, ochrana ŽP) 

� Mluvnice, stylistika 
� Užívání jazyka v různých mluvních situacích (vrstevníci, dospělí) 
� Schopnost vyjádřit svůj názor 

• kultivovaně 
• sebevědomě 
• asertivně 

Anglický jazyk 
� Project 4 

� Unit 2 – Extension 
• Teenager free life 

� Unit 4 – Fitness and health 
• A healthy eater 
• A teenager typoval day 
• Unhealthy diet 

� Unit 5 – Imagination 
• Find the real you 

� Pessimistic 
� Realistic 
� Optimistic  

� Unit 8 – Our world 
• The earth 
• Pollutieo of the Earth 
• Fishing boats 
• Oil tanker 
• Dangerous chemical things 
• Saving the wild animals 
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• Animals in danger 
• Weather  

Matematika  
� Opakování učiva 7. ročníku 

� znečišťování vody ropnými produkty (A-4/10) 
� prospěšnost cyklistiky (A-5/20 ) 
� význam sběru druhotných surovin (A-5/22 ) 
� povodně, záplavy, sucha (A-6/29 ) 

� Druhá mocnina a odmocnina 
� znečišťování ovzduší (A-25/21 ) 

� Pythagorova věta 
� negativní stránky televizní zábavy ( G-61/2 ) 
� jahody a vitamíny ( G-62/5 ) 

� Výrazy 
� negativní stránky automobilové dopravy (A-39/2 ) 
� jablka a vitamíny (A-41/12 ) 
� problematika jaderné energie (A-67/34 ) 
� význam sběru léčivých rostlin (A-187/73 ) 

� Lineární rovnice a nerovnice 
� význam hydroelektráren (A-120/1 ) 
� masné konzervy ve výživě (A-124/příklad3 ) 
� ekologické porovnání nejvýznamnějších druhů benzínu (A-127/6 ) 
� rajčata a vitamíny (A-130/2 ) 
� čokoláda ve výživě (A-131/10 ) 
� negativní stránky freonů (A-132/15 ) 
� turistika a zdraví (A-184/47 ) 
� nadměrná konzumace sladkostí (A-186/64 ) 

� Kružnice a kruh 
� význam ochrany přírody ( G-29/příkladl ) 
� prospěšnost horské cyklistiky ( G-30/příklad2 ) 
� běh a zdraví (G-31/5 ) 
� využití hliníkových odpadů ( G-34/příklad2 ) 
� nadměrné využívání automobilové dopravy ( G-42/příklad2 ) 

� Válec 
� nebezpečné aspekty používání nafty ( G-93/8 ) 
� čistota vody, čistírny odpadních vod (A-186/61 ) 

� Základy statistiky 
� koníčky, záliby, zájmy (A-142/příkladl ) 
� chráněné krajinné oblasti (A-145/příklad3 ) 
� kouření a děti (A-146/1 ) 
� meruňky a vitamíny (A-151/1 ) 
� problematika chovu domácího zvířectva (A-165/3 ) 
� význam sečtělosti (A-165/4 ) 
� porušování ozónové vrstvy (A-165/5 ) 
� využívání volného času (A-173/příklad2 ) 
� problematika chovu zvířat v ZOO (A-175/3 ) 

 
Chemie 

� Chemie a životní prostředí (zdroje znečišťování ŽP) 
� Voda (odpadní vody a jejich čištění) - projekt 
� Oxidy  a halogenidy (SO2, NOx, CO, CO2) 
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� Kyselost a zásaditost vodných roztoků (kyselé deště) 
� Použití solí (stinné stránky používání průmyslových hnojiv) 
� Ochrana člověka za mimořádných událostí 

� Havárie s únikem nebezpečných látek 
Zeměpis 

� Přírodní podmínky 
� Horopisné celky (identifikace CHKO) 
� Podnebí (znečišťování ovzduší a způsoby ochrany) 
� Vodstvo (ochrana vodních systémů, znečišťování) 
� Půdy (možnosti, jak zachovat přirozený výskyt biosféry) 
� Ochrana životního prostředí 

� Hospodářství 
� Průmysl (vliv průmyslu na ŽP) 
� Zemědělství (podíl zemědělství na znečišťování spodních vod, nové metody ekologického 

zemědělství) 
� Těžba nerostů (metody úspor energie ⇒ nižší těžba ⇒ méně exhalátů) 
� Doprava (posouzení jednotlivých druhů dopravy podle stupně znečišťování ŽP) 
� Služby, rekreace (tvorba biosférických rezervací) 

� Oblasti (kraje) – detailní informace z předešlých kapitol o CHKO, Národních parcích, chráněných 
objektech a výtvorech 

� Zeměpis místní krajiny – pokus o zhodnocení situace v našem městě a hledání možností, jak příp. 
nedostatky odstranit 

Přírodopis 
� Vývoj života 
� Vývoj člověka 
� Vztah člověka a prostředí 
� Vlivy prostředí na člověka 
� Zdraví a nemoc, ochrana zdraví 
� Charakteristika životního prostředí člověka a jeho změny 
� Zdravá výživa, cvičení, odpočinek, úprava životosprávy 
� Organizace volného času 

Pracovní činnosti 
� Bezpečnost práce 
� Zpracování půdy – opakování ze 6. ročníku 
� Úrodnost půdy 
� Význam biologické rovnováhy pro ničení škůdců (důsledky narušení) 
� Biologický boj proti chorobám a škůdcům 

Rodinná výchova 
� Nebezpečí drog, alkoholu, kouření 
� Promiskuita, prostituce, pornografie 
� Pohlavní choroby – AIDS 

Tělesná výchova 
� Správný životní styl 
� Aktivní odpočinek 
� Negativní vlivy návykových látek na tělesnou zdatnost 

Hudební výchova 
� Viz 6. ročník 

Fyzika 
� Využití energie slunečního záření 
� Pístové spalovací motory a jejich účinnost 
� Atmosféra Země a její složení 
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� Hlasitost a intenzita zvuku 
� Ochrana před nadměrným hlukem 

� Problémy znečišťování atmosféry 
� Hlavní znečišťující látky 
� Skleníkový efekt 

� Ochrana člověka za mimořádných událostí 
� Havárie radiační 

Dějepis 
� Národní obrození – vlastenectví 

Občanská výchova 
� Člověk a dospívání 

� Hledání nového naplnění života, využití volného času, hodnotová orientace žáků 
� Člověk hledající svůj svět 

� Etapy vývoje života na planetě Zemi, výjimečné postavení člověka v živočišné říši 
� Zdravý způsob života (správná výživa, nebezpečí drog, alkoholu, kouření, AIDS) 

� Člověk hledající sám sebe 
� Smysl života, náhražky smyslu života 
� Sebepoznání, žebříček životních hodnot 

� Člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce 
� prostředí 

� Člověk a předpoklady harmonického soužití se světem 
� Člověk jako tvůrce, nejslavnější stavby lidské civilizace 
� Důsledky lidské činnosti – vážné ekologické problémy světa 

Pracovní činnosti - dívky 
� Provoz domácnosti 

� Voda 
� Teplo 
� Světlo  

� Odpad a jeho recyklace 
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9. ročník 
Český jazyk 

� Úcta k tradicím – období vývoje jazyka ( historické okamžiky) 
� Láska k přírodě – zajímavé texty o životě v přírodě 
� Vydávání časopisu - novinářský kroužek  

� Týmová práce 
� Vztahy v kolektivu 

� Funkce divadla, filmu, televize, rozhlasu a ostatních médií 
� Nebezpečí podřadné literatury, manipulační role, nebezpečí virtuálních drog 
� Vzbuzení čtenářského zájmu - návštěva knihovny, vlastní četba, čtenářský vkus, čtenářský deník - 

referáty, kulturní dění v Žamberku 
� Vandalismu, týrání zvířat 
� Šetření energií 
� Třídění odpadu 
� Mluvnice, stylistika  

� Školní/okresní kolo Olympiády 
� Všeobecné a jaz. rozbory 
� Česká pořekadla, rčení, přísloví 
� Znalost českého jazyka je nutná pro pochopení a užití jiného cizího jazyka (perfektní 

znalost syntaxe, stylistiky) 
� Užívání jazyka v různých mluvních situacích, vhodné jaz. prostředky pro mluvení 

s vrstevníky a dospělými 
� Schopnost vyjádřit svůj názor, vystupovat kultivovaně, sebevědomě s využitím zvukové 

stránky projevu, gestikulace, mimika 
� Úroveň psaného projevu - vyhledávání informací, práce s příručkami 
� Znalost historie jazyka, vývoj, útvary, příbuzné jazyky, mluvený projev, vypravování 
� Význam slov, synonyma, homonyma, odborné výrazy/termíny, zpracování pověstí, bajky, 

charakteristika člověka 
� Přejatá slova, vyplňování tiskopisů, životopis, výklad 
� Věta, úvaha, konverzace, výtah, úpravy textů 
� Slovosled, diskuse, interview, inzerát 

 
Literatura 

� Umění vypravěčství (září) - krása pohádek, bajek - dobro, krása uměleckých prostředků, morální 
poselství, humanismus 

� Protiválečný postoj (říjen - prosinec)- antifašismus, antikomunismus, maloměšťáctví, vztah 
k Romům, Židům 

� Humor, satira, ironie, generační rozdíly 
� Divadlo, poezie - prožitky, optimismus × existencialismus, antisemitismus 
� Varování před zneužitím techniky - zásahy do lidského mozku 
� Řešení krizových situací - nelitovat se, nevzdávat boj, umění zhodnotit své schopnosti, 

nepřeceňovat síly 
� Vlast - emigrace, vlastenectví 
� Vztah k přírodě - Otta Pavel, Ernest Hemingway 

Anglický jazyk 
� Project plus 

� Unit 1- People in our life 
• Your life 
• Bullying  

� Unit 2 – Lifestiles 
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• Weekends 
• Pets 
• Sports  

� Unit 4 – Entertainment 
• In my opinion 
• Globalization 
• Wars  

� Unit 5 – Risk 
• Warning and adice 

� Unit 6 – Changes 
• Body clocks 
• Teenager years – a survival guide 

� Unit 7 – Ideal places 
• Improve your life 
• Feng Shui 

� Unit 8 – Getting The Red Planet 
Matematika 

� Algebra 
� Opakování 

• Nadměrné pití piva 
• Požáry 

� Lomené výrazy 
• Negativní stránky spalování uhlí 
• Negativní stránky lodní dopravy 

� Lineární funkce 
• Druhy benzínu 

� Lineární rovnice a jejich soustavy 
• Zneužívání lihu 
• Automobilová doprava a životní prostředí (slovní úlohy o pohybu) 

� Finanční matematika 
• Záplavy 

� Souhrnná cvičení 
• Škodlivost kouření 

� Geometrie 
� Opakování 

• Znečišťování moří a oceánů ropou 
� Podobnost 

• Prospěšnost pěší turistiky 
� Stereometrie 

• Cirkusy a zvířata 
� Goniometrické funkce 

• Zásahy železniční dopravy do krajiny 
Chemie 

� Získávání kovů z rud (využívání kovových odpadů) 
� Paliva (výhody plynných paliv) 
� Ropa (únik ropy při přepravě) 
� Jaderná energie (hrozba) 
� Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie (problémy související s využitím, výhody) 
� Alkany (výhody využití propanu a butanu) 
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� Areny (vdechování par toluenu) 
� Benzín (výfukové plyny, katalyzátory) 
� Halogenderiváty (freony, vdechování par tetrachlormethanu) 
� Plasty a syntetická vlákna (stinné stránky jejich používání)  
� Pesticidy (stinné stránky jejich používání) 
� Detergenty (nevýhoda tenzorů) 
� Alkoholy (účinky alkoholických nápojů na lidský organismus, alkoholismus) 
� Léčiva (zneužití) 
� Drogy (doping, ethanol, tabák, kofein, tvrdé drogy) 
� Otravné látky (únik jedovatých látek, vznik jedovatých zplodin, IPCHO) 
� Znečišťování ovzduší 
� Znečišťování vody a půdy 
� Ochrana životního prostředí 
� Ochrana člověka za mimořádných událostí 

� Havárie s únikem nebezpečných látek 
Zeměpis 

� Globální problémy lidstva, boj o udržitelný rozvoj světa 
� Přehled organizací a institucí, které se snaží problémy řešit 

Přírodopis 
� Geologické děje 

� Vliv člověka na utváření přírody 
� Nevhodná těžba 
� Povrchové doly (Podkrušnohoří) 

� Vznik a vývoj života 
� Darwinova vývojová teorie (dlouhé časové období a složitost vzniku jednotlivých druhů) 
� Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů 

Fyzika 
� Energie, její přeměny a přenos 

� Výroba elektrické energie a její vlivy na životní prostředí 
� Alternativní zdroje energie 
� Jaderná energetika, bezpečnost jaderných elektráren 

• Atomová jádra 
• Přirozená a umělá radioaktivita 

� Ochrana člověka za mimořádných událostí 
� Havárie radiační 

Dějepis 
� Vznik ČSR 1918 (láska k vlasti a národu, principy demokracie – T.G.Masaryk) 
� Ohrožení ČSR 
� 1.světová válka 
� Nástup fašismu 
� Mnichovská dohoda - vlastenectví 
� Heydrichiáda – vlastenectví 
� 2.světová válka- nebezpečí zbraní hromadného ničení 
� Nebezpečí neonacismu v současné společnosti 

Občanská výchova 
� Smysl společenství 

� Spolupráce lidí, států, kontinentů (řešení vážných ekologických a globálních problémů 
světa) 

� Život člověka na planetě Zemi 
� Planetární problémy, odpovědnost lidstva za budoucnost Země 
� Nové technologie a obnovitelné energetické zdroje 
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� Etické problémy současnost 
� Morálka , ochrana zvířat 
� Život jako nejvyšší hodnota 

Rodinná výchova 
� Zodpovědný přístup k rodičovství 
� Bezpečný sexuální život 
� Prevence návykových látek 

Pracovní činnosti 
� Rozmanitost života 
� Organizmy 
� Ekosystém 
� Pro dívky 

� Provoz a údržba domácnosti 
• Voda 

o Dělení vod z hlediska zdrojů 
o Dělení vod z hlediska užití 
o Kvalita vody 
o Vodovod, filtry, kanalizace 

• Teplo 
o Vytápěcí zařízení 
o Druhy paliva 
o Druhy regulátorů 

• Světlo 
o Typy osvětlení 
o Kružnice, druhy svítidel 

• Odpad a jeho recyklace 
o Třídění odpadu 

Výtvarná výchova 6.-9.ročník 
� 6. ročník - Svět přírody (květiny, stromy, plody, znaky podzimu, zvířata, ovoce – zdraví), koláže – 

využití plodů podzimu) 
� 7. ročník – Svět přírody (ovoce, zelenina, plody podzimu, tráva, listy, kůra, struktura dřeva, houby, 

živočichové, krajina) 
� 8. ročník – Svět přírody (květiny, plody, stromy, živočichové); Živly (země, voda, vzduch, oheň, 

vítr) 
� 9. ročník – Svět přírody (květiny, ovoce, krajina, stromy, plod, živly, živočichové) 
� 6. – 9. ročník – Tématické práce ke Dni Země 

Průběžně  - šetření materiálu, zpracování různých druhů papíru 
Tělesná výchova 

� Viz Tv 8. ročník 
 
 



Celoškolní akce v pr ůběhu školního roku 
 

� 1. stupeň se zúčastní akce Ekocentra PALETA Pardubice  
� 1. – 3. ročník – ŠVP (předmět Člověk a svět – pokusy, vycházky,…) 
� Soutěže a články v časopise Pupík 
� Jarní vycházka pro děti a rodiče – 1. stupeň 
� Den Země – celodenní činnost (projektový den) 
� Sběr tříděného papíru (září 2012, duben 2013) 
� Sběr elektroodpadu (duben 2013) 
� Třídění odpadu (plasty, baterie, sklo, papír) 
� Sběr suchého pečiva pro lesní zvěř (školní družina) 
� Plány exkurzí:  

                        5. ročník – výukový program Ekocentra PALETA 
 6. a 7. ročnik (Př) – Dolní Čermná 

 6. ročník (F) – rodný domek P. Diviše v Helvíkovicích (červen 2013) 
6., 7. a 8. ročník (Ch) – EKOLA České Libchavy 

 8. a 9. ročník (Z, D) – Lidice (duben 2013) 
 9. ročník (F) .- vodní elektrárna Pastviny (květen 2013) 
 9. ročník (Z) – Litomyšl, Častolovice 

 
 
 

 
 

Zpracovala RNDr. Ludmila Macháčková 
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Prostředí školy 
 
Žáci byli vedeni k úpravě a ochraně životního prostředí nejen ve třídách, ale 
i na chodbách a v okolí školy. Na kvalitu a estetickou úroveň dbaly třídní 
kolektivy a žákovské služby. Výraznější podíl měli žáci při podzimním a jarním 
úklidu okolí školy. Po rekonstrukci školy jsme se ujali vysazování keřů a rostlin, 
abychom si prostory školy zkrášlili. 
 
Odpady 
 
Již několik let probíhá na naší škole sběr tříděného odpadu. Je zaměřen zejména 
na třídění plastů. Žáci odhazují plastové obaly do kontejnerů umístěných 
v jednotlivých patrech, ty každý týden vyprazdňují žákovské služby. Nově byl 
rozšířen sběr plastů o kartónové obaly, které se ve škole vyskytují ve zvýšené 
míře. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 295 žáků. 
 
 
RozlouRozlouRozlouRozlouččččení s žáky devátých tení s žáky devátých tení s žáky devátých tení s žáky devátých třřřřídídídíd    
    
Tradiční akcí školy je rozloučení se žáky devátých tříd. V letošním roce jsme se 
loučili s 28 žáky třídy 9.A . 
Zástupci jednotlivých tříd poděkovali učitelům za práci, kterou jim po celou 
dobu školní docházky věnovali. 
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P. P. P. P. Kurzy pořádané školouKurzy pořádané školouKurzy pořádané školouKurzy pořádané školou    
    

PlaváníPlaváníPlaváníPlavání    
Žáci 2.- 4. ročníku jezdí na plavecký kurz do Rychnova nad Kněžnou. 

 
Kurz vKurz vKurz vKurz v    běhu na lyžíchběhu na lyžíchběhu na lyžíchběhu na lyžích    

Pátá třída se učí základům v běhu na lyžích. 

 
 
Adaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurz    
V šestém ročníku jezdíme na adaptační pobyt, kde se seznamujeme 
s novými spolužáky. 
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Lyžařský kurzLyžařský kurzLyžařský kurzLyžařský kurz    
Na Severomoravské chatě se učíme lyžovat na sjezdovkách. 

 

 
    
Cyklistický kurzCyklistický kurzCyklistický kurzCyklistický kurz    
Nebojíme se žádného sportu, tak vyrážíme na náročné trasy na kolech. 
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Turistický kurzTuristický kurzTuristický kurzTuristický kurz    
V devátém ročníku se se školou loučíme turistikou v Chorvatsku. 

 

 
    
    
Letní sportovní kurzLetní sportovní kurzLetní sportovní kurzLetní sportovní kurz    
I o letních prázdninách prázdninách trávíme volný čas sportem. 
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Poskytování informací podle zákona Poskytování informací podle zákona Poskytování informací podle zákona Poskytování informací podle zákona čččč.106/1999 Sb.,.106/1999 Sb.,.106/1999 Sb.,.106/1999 Sb.,    
o svobodno svobodno svobodno svobodném pém pém pém přřřřístupu k informacímístupu k informacímístupu k informacímístupu k informacím 

 
rok 2012 
 
1. Počet podaných žádostí o informace: 0 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
3. Opis podstatných rozsudků soudu: žádné rozsudky soudu nebyly 
    vydány 
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
    tohoto zákona: žádné sankce nebyly uděleny 
5. Další informace vztahující se k uplatňování 
    tohoto zákona: žádné 
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Základní údaje o hospodaření školy 
za rok 2012 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

 Skutečné náklady k 
31.12.2012 v Kč 

  
Dotace na p římé náklady na vzd ělávání  10 133 759,00 
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 7 419 725,00 
           v tom: na pedagogické pracovníky 6 627 703,00 
                     na nepedagogické pracovníky 792 022,00 
           ONIV + pojistné + FKSP 2 714 034,00 
           z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 25  124,00 
                      na DVPP 10 000,00 
  
 
 
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 
 
Finan ční prost ředky      Poskytnuté k 

31.12.2011 
Použité k 

31.12.2011 

a      1 2 

        
Poskytnuté NIV 1 dotace na p římé náklady na 
vzdělávání 

 10 133 759,00 10 133 759,00 

v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:      
a) Závazné ukazatele: MP2 celkem  v tom:   7 419 725,00 7 419 725,00 

             aa) platy   7 358 725,00 7 358 725,00 
       ab) OON3  61 000,00 61 000,00 

b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné    2 523 889,00 2 523 889,00 
      Odvody na FKSP    74 145,00 74 145,00 
      ONIV4    116 000,00 116 000,00 

 
 
 
Rozpis dotací k 31.12.2012 
 

Název dotace  NIV dotace  

CELKEM NIV dotace ze st.rozpo čtu  
- Celkem ú čelové dotace z MŠMT 
(průtokové) 

00 

-SIPVZ                          00 
  

CELKEM NIV dotace z ÚSC   
- Od zřizovatele na provoz celkem  1 799 000,00 
- Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové)  10 133 759,00 

- Přímé náklady 10 133 759,00 
- ostatní dotace z ÚSC**)Mládežnické 
projekty, sb ěr papíru 

31 000,00 

Zpracovala: J.Sokolovová 
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Zpracoval : Mgr. Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy ……………………… 
 
 
 
V Žamberku dne 28. 10. 2013  
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne 4. 11. 
2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


