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Příloha č. 1  

Krizový plán při selhání preventivních opatření školy  

 

1. V případě podezření na zneužívání návykových látek: provést diskrétní šetření a pohovor se 

žákem.  

2. Při důvodném podezření: okamžitě kontaktovat rodiče, zákonné zástupce žáka a při 

negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor. 

3. Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je 

prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování: ředitel školy (nebo pracovník 

školy pověřený dle pokynu ministra) kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí 

rodiče, popř. zákonné zástupce.  

4. V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče:  škola uvědomí oddělení péče o dítě, odd.  

prevence sociálního odboru a oznámí věc Policii ČR.  
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Příloha č. 2  

Doporučení rodičům jejichž dítě má problémy s návykovými látkami 

JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ PIJE ALKOHOL NEBO BERE DROGY?  

· Změnila se osobnost vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?  

· Má časté výkyvy nálad?  

· Straní se vás? Je zlostný nebo depresivní?  

· Tráví hodně času ve svém pokoji sám?  

· Ztratil zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?  

· Zhoršil se jeho prospěch?  

· Přestal trávit čas se stejně starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí?  

.Nesvěřuje se a nemluví o tom, kam chodí a co dělá?  

· Máte pocit, že se vám doma ztrácejí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a drogy) 

nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)?  

· Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách ,nebo se snaží změnit 

téma?  

· Lže nebo podvádí?  

· Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice? 

Nejasné vyjadřování a myšlení?  

· Ztratilo vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?  

. Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?  

· Zhoršil se vztah dítěte ke členům rodiny?  
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· Zdá se vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno po možném užití drog předešlý den?  

· Přestalo se vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení?  

· Zdá se být méně soustředěný?  

 

A. Co dělat  

Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání drog není 

trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se 

hádat. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.  

Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. 

Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující užívání drog, naopak odměňovat 

každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková strategie nepřináší vždy okamžitý 

prospěch, ještě neznamená, že je neúčinná. Může se totiž jednat o příliš velký problém, jehož 

řešení vyžaduje více času a spojenců (hlavně odborníků).  

Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvlášť když říká a hlavně dělá z 

hlediska rodičů nesmysly a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale 

ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko.  

Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, 

vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.  

Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a 

neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže 

opatřit základní prostředky k životu. V tom je vaše šance a síla. Určitou základní péči jste sice 

povinni nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že vaše péče je jiná, když se chová 

rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá 

schopnost se o sebe postarat.  

Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít 

jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně.  
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Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. Netýká se situací, kdy je 

ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné problémy, které drogy způsobí, jsou 

často důvodem k léčbě a změně).  

Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s dítětem 

mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním 

programem a životním stylem.  

Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často 

podstatný význam. Jestliže vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, chce 

jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat i 

změně prostředí.  

Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým postojem 

vůči chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k 

němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké, je to však nutné. Stejně 

nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky 

dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má možná z předchozí doby a na které se dá 

navázat.  

Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli 

ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat 

spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší 

rodiny (babička), spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími institucemi. 

Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti 

na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu.  

Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie 

nebo svépomocné organizace. Jsou schopni se navzájem pochopit a předávají si užitečné 

zkušenosti.  

Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a svoji 

tělesnou a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy.  

Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V případě 

manželských nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro rodinu, 
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manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci na 

ovlivnění dítěte.  

Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické slovo 

"tough love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu 

pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost.  

 

B. Čemu se vyhnout  

Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na návykové látce.  

Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci 

lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým 

důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.  

Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a 

navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost 

naštěstí často ano.  

Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.  

Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy.  

Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a vaši péči a váš 

zájem potřebují.  

Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí.  

Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za 

normálních okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající 

domů přinesl, neotrávil další sourozenec.  

Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila 

cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, ale jeho 

"kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo opiáty bývá 

otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také 



6 
 

o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci - totiž rozvoji závislosti. Argument, že by 

si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude 

závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu dojde stejně.  

Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a 

oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách 

existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují.  

Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit.  

Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. Často jen živí v dítěti pocit 

ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.  

Nejednejte chaoticky a impulzivně.  

Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu 

brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. Využijte 

ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě léčby, jestliže 

není dospívající schopen zvládnout problém sám.  

Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, 

je rozumný.  

Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě 

přitažlivější.  

Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud 

přijme určité podmínky.  

Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém se 

mnohdy podaří úspěšně zvládnout.  

 

Příloha č. 3  

O šikaně pro rodiče 
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Definice pojmu  

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

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

Dominantní znak šikany – bezmocnost oběti.  

Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika.  

Varovné signály šikany pro rodiče  

· dítě nemá kamaráda  

· nechuť jít do školy  

· střídá různé cesty do školy a ze školy  

· ztráta chuti k jídlu, neklidný spánek  

· ztráta zájmu o učení  

· výkyvy nálad, odmítá se svěřit, co ho trápí  

· žádá peníze, často „ztrácí“ své věci  

· přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými školními pomůckami  

· nedokáže uspokojivé vysvětlit svá občasná zranění (odřeniny, modřiny, popáleniny)  

· je nečekaně agresivní vůči sourozencům  

· trpí zdravotními potížemi (bolesti hlavy, břicha, bolesti jsou někdy simulované)  

· zdržuje se většinou stále doma  
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Co tedy dělat?  

Připusťme, že několik výše uvedených signálů ve vás vzbudí určitě podezření, že by mohlo jít 

o šikanování vašeho dítěte. Znovu podotýkáme, že ideální stav nastane, když se vám dítě 

svěří. Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje.  

Vyzvedněte naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Přesvědčte ho, že mu 

chcete pomoci a to potom musíte dodržet. Vyslechněte vaše dítě, dejte najevo, že jeho 

informace berete vážně (i když se vám mohou zdát malicherné či nepodstatné).  

Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. Poskytněte dítěti 

veškerou podporu. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné 

šikany.  

Konkrétní kroky  

· Zjistěte přesně  (ale pozor!  „nevyslýchejte jako vyšetřovatel“) co, kdy, kde se odehrávalo, 

kdo další byl přítomen.  

· Společně vytipujte svědky, kterým dítě ještě důvěřuje, o kterých ví, že nestojí na straně 

agresora a věří, že mu mohou pomoci.  

· Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se 

budete uvolňovat z práce).  

· Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, 

odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.  

· Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte je doma, ale 

pozor – pečlivě zvažte, zda v jeho situaci může být samo.  

· Znovu dítě ubezpečujte, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.  

· Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte 

pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy“. Neomlouvejte sami sebe, ani své dítě. Se svým 

zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.  
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Příloha č. 4 

Strategie školy v prevenci šikany  

A. Zahájení školního roku 

Téma třídnické hodiny:  

 Vnitřní řád školy  

 Rámcový třídní program pro řešení zárodečných stadií šikanování (viz směrnice 

prevence šikany) Jednoznačné postupy při výskytu sociálně nežádoucích jevů, včetně 

výchovných opatření (viz směrnice prevence šikany)  

 Funkce výchovného poradce (VP), školního metodika prevence (ŠMP), konzultační 

hodiny, funkce schránky důvěry  

 Funkce školního parlamentu  

 Sestavit pravidla třídy (informační nástěnka třídy) 

Téma třídní schůzky:  

 Vnitřní řád školy, výchovná opatření při porušení školního řádu  

 Seznámení rodičů s možnostmi změn v chování dítěte v důsledku výskytu sociálně 

nežádoucích jevů (SNJ) - šikana, záškoláctví, omamné látky, kyberšikana, 

sebepoškozování Jednoznačné postupy školy při výskytu SNJ, včetně výchovných 

opatření (viz směrnice prevence šikany)  

 Vysvětlit rodičům, zákonným zástupcům funkci výchovného poradce, školního 

metodika prevence  

 Konzultační hodiny VP, ŠMP, www stránky školy, telefonické linky kontaktních 

center, poukázat na nástěnku pro žáky a rodiče, týkající se prevence  

 Krizová telefonní linka k šikaně: 286 881059,774089181 (8:00 - 18:00)  

 Seznámení s obsahem prevence bude podepsáno zákonnými zástupci!  

Téma pracovní porady:  

 Seznámení pracovníků školy s doplňky školního řádu týkajících se TCH. Kontakty na 

externí pracovníky v oblasti prevence  
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 Informační nástěnka preventivních aktivit, minimální preventivní program Metodické 

materiály, vzdělávání v oblasti prevence  

 Konzultační hodiny VP, ŠMP  

 Informační letáky: Materiály dle možností školy (Týrané dítě atd.) 

 Informační leták pro žáky týkající se šikany (viz příloha)  

 Seznámení s obsahem prevence bude podepsáno pedagogickými pracovníky   

 B. V průběhu školního roku 

Práce třídního učitele v oblasti prevence:  

 Klima třídy  

 Třídní pravidla  

 Rámcový třídní program pro řešení zárodečného stadia šikanování  

 Program třídy na rozvoj kladných vlastností žáků (oslovování, solidarita, 

sounáležitost, tolerance ... ), viz příloha hry  

 Vytvořit v učebnách třídní nástěnku  

 Na TH shrnout, slovně zhodnotit rozhovory, vyvodit závěry pro třídu, informovat o 

problémech RCH metodika prevence, výchovného poradce  

Program školy v oblasti prevence:  

 Začlenění problematiky prevence RCH do výuky předmětů Vz, Ov, Př,Ch v souladu 

se ŠVP (vyučující)  

 Preventivní program 1. st.  

 Preventivní program 2. st.  

 Projekty školy 

 Informační nástěnka pro žáky, rodiče, učitele 

 Zájmové útvary školy 

 Aktuální nabídky preventivních aktivit (VP, ŠMP, .. )  

 Seminář pro celý pedagogický sbor na téma šikana, sociální klima třídy (pPP Ústecký 

kraj)  
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Program školy v oblasti spolupráce se specializovanými institucemi:  

 viz plán prevence 

Příloha č. 5 

Postup školy při řešení šikany:  

Pravidlo pro učitele:  

"Jen vlastní důsledností můžeme být úspěšní při řešení RCH"  

Zásady: 

 Nebýt lhostejný k projevům agresivity, dát jasně najevo, že šikanování nelze tolerovat 

Důsledně trestat i počáteční znaky šikany podle školního řádu.  

 Důsledně řešit podněty rodičů  

 Ověřit si svoje pozorování u dalších kolegů, vyslechnout více nezaujatých svědků. 

Důsledně kontrolovat situaci, zejména o přestávkách.  

 Věnovat se pečlivě i sebemenším signálům, jako je skleslost, projevy izolace od 

vrstevníků, absence ve škole. 

 Pro posouzení, zda jde o šikanu, je subjektivní vnímání agresorů a obětí, tedy na jedné 

straně prospěch a potěšení, na druhé rostoucí utrpení  

Varování:  

 Nepouštějte se do konfrontačního řešení bez terapeutických dovedností. Nepodceňujte 

informace rodičů.  

 Bez pečlivého a podrobného vyslechnutí obou stran nemá cenu cokoliv řešit. Vyhněte 

se trestům, které jsou klišé. 

 Svěřte kauzu profesionálům, např. z poradny.  

 Nikdy nekonfrontujte oběť a agresora, nic neřešte před celou třídou nebo skupinou 

dětí. Škola může řešit pouze počáteční formu šikany, pokročilou šikanu předává k 

řešení odborníkům (policie ČR, PPP)  
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Přímé znaky šikany:  

 Soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu 

určitého žáka, zejména pokud to těžko snáší a trpí tím.  

 Jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů agresorem. Jeden žák vystupuje 

vůči druhému často v roli "sluhy" či "otroka" . 

 Opakované rvačky, v nichž se buď projevuje výrazný nepoměr sil, nebo jedna strana 

viditelně nemá zájem a snaží se uniknout . 

 Často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí 

Na žáka je vyvíjen nátlak k vykonání nemorálních až trestných činů.  

 Výskyt přímých znaků je nutno důkladně zdokumentovat . 

Devět kroků při řešení počáteční šikany:  

(čerpáno z časopisu Prevence, ročník 2, číslo 7, PhDr. M. Kolář)  

 Odhad závažnosti situace a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování, zda 

se jedná o počáteční nebo pokročilé stadium šikany.  

 Rozhovor s informátory a oběťmi.  

 Nalezení vhodných svědků. 

 Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (zápis rozhovoru) Ochrana 

oběti.  

 Rozhovor s agresory, příp. konfrontace mezi nimi a výchovnou komisí  

 Rozhovor s rodiči oběti (viz Orientační posloupnost vedení jednání). Práce s celou 

třídou (viz Po vyšetření šikany). 

Orientační posloupnost vedení jednání  

 seznámení rodičů s problémem  

 postupné vyjádření všech pedagogů  

 vyjádření žáka  

 vyjádření rodičů  

 rozhodování komise za zavřenými dveřmi  

 seznámení rodičů a žáka se závěrem komise  

 zápis z jednání  
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Po vyšetření šikany  

 dodržovat stanovená pravidla třídy  

 budovat trvale a systematicky kamarádské a bezpečné vztahy v celé třídě  

 využít ke změně vztahů ve třídě spolupráci s profesionály  

Doporučená literatura  

Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001, 2005  

Kolář, M. Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT Ostravská univerzita, 2009  

  

Příloha č. 6 

Strategie prevence školní neúspěšnosti  

 

K řešení školní neúspěšnosti škola vždy přistupuje individuálně ve spolupráci se zákonnými 

zástupci žáka. 

Pedagogičtí pracovníci školy vyvíjejí snahu včas zachytit známky možné školní neúspěšnosti 

žáka, při čemž berou v úvahu celý soubor možných příčin a navrhují taková opatření, která 

mají za cíl směřovat k nápravě. 

 

Na řešení školní neúspěšnosti žáka se vždy podílí: zákonní zástupci žáka, vyučující daného 

předmětu, třídní učitel a výchovný poradce. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou s možnými 

riziky školní neúspěšnosti jednotlivých žáků seznamování na čtvrtletních pedagogických 

radách. 

 

Při řešení školní neúspěšnosti jsou brány v potaz: 

 

a) osobnost žáka – jeho vnitřní motivovanost, jeho volní vlastnosti, emoční stabilita, míra 

stresové tolerance, přítomnost poruch chování, poruch učení, či jiné psychické nebo fyzické 

znevýhodnění, častá nemocnost apod. 

 

b) sociální prostředí žáka – situace v rodině, klima třídy, vliv vrstevnické skupiny, 

socioekonomické zázemí apod.Možnosti využívané při řešení školní neúspěšnosti 
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a) Předcházení neúspěšnosti vlivem častých nebo dlouhodobých absencí – umožnění 

průběžného doplňování studijních materiálů, domácích úkolů a pracovních listů po celou 

dobu absence, možnost využívání individuálních konzultací pro „dovysvětlení“ probrané 

látky po návratu do školy. 

 

b) Sestavení Plánu pedagogické podpory (PLPP) – na základě pozorování pedagoga a 

výsledků školní práce žáka jsou ve spolupráci s výchovným poradcem nastavena podpůrná 

opatření směřující k nápravě školní neúspěšnosti. Žák je veden k využívání přehledů učiva, 

individuálních konzultací s vyučujícím atd. 

 

c) Spolupráce s institucemi školských poradenských zařízení – SPC Litoměřice, PPP 

Litoměřice, PPP Roudnice nad Labem, Demosthenes Ústí nad Labem, SPC Zrak Praha. 

Spolupráce s odborným pracovištěm probíhá ve smyslu včasného odhalení možných 

specifických poruch učení, případně stanovení dalších diagnóz ovlivňujících vzdělávání žáka. 

Všichni pedagogičtí pracovníci následně upravují metody práce a obsah vzdělávání podle 

doporučení daného poradenského zařízení. 

 

d) Realizace Pedagogické intervence a Předmětu speciálně pedagogické péče v návaznosti 

na doporučení školského poradenského pracoviště, 

 

e) Úzká spolupráce se zákonnými zástupci – zákonní zástupci žáka jsou pravidelně 

informováni prostřednictvím elektronického systému Bakaláři o průběhu vzdělávání a 

úskalích ve školní práci žáka, které by mohly vést k nedostatečnému prospěchu,  

 

f) Řešení školní neúspěšnosti výchovnou komisí – ve složení zákonní zástupci, vedení 

školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel a učitel dotčeného předmětu. 

Ze zasedání výchovné komise je vždy pořizován zápis s podpisy všech zúčastněných. 

 

Při selhání všech možností nápravy školní neúspěšnosti jsou rodiče seznámeni s možností 

opakování ročníku. 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Mayová 
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