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1. Charakteristika školy 

Základní škola v Týništi nad Orlicí, která je od 1. 1. 1995 samostatným právním subjektem, má 

605 žáků, rozdělených do 29 tříd. Na 1. stupni je 15 tříd a na 2. stupni 14 tříd. Jedná se o školu 

s ekologickým zaměřením. Vyučování je realizováno podle školních vzdělávacích programů 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, které jsou platné od 1. 9. 1996. Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP ZV Základní 

školy Týniště nad Orlicí č. j. 768 A/31/8/2021. 

  

Hlavní činností školy je uspokojování potřeb žáků v oblasti základního vzdělávání.  Samostatný 

vyučovací proces je zabezpečován mimo kmenové třídy také v odborných učebnách. Z cizích 

jazyků je na škole vyučován anglický jazyk. Německý a ruský jazyk potom jako druhý cizí jazyk. 

Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou vytvořeny reedukační hodiny zaměřené na 

korekci těchto vad. Na škole působí také asistentky pedagoga, psycholožka a speciální 

pedagožka. 

Pro děti, které potřebují péči mimo vyučování, funguje školní družina, která je v provozu od 

600 do 1630 hodin a je plně využita.  

 

1.1 Základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy, pro kterou 
platí tento MPP 

ZŠ Týniště nad Orlicí 
Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 517 21 

Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Marian Janko 

Telefon: 494 661 167 202 

E-mail: marian.janko@zstyniste.cz 

 

Jméno školní metodičky prevence: Mgr. Ilona Školníková 

Telefon: 494 377 059 

E-mail : ilona.skolnikova@zstyniste.cz 

 

Jméno výchovné poradkyně: Mgr. Klára Tošovská 

Telefon: 494 661 167 210 

E-mail:  klara.tosovska@zstyniste.cz 
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2. Východiska pro vypracování Preventivního programu („dále jen 

PP“) 

 

Pro vypracování PP byly využity následující materiály: 

- Školský zákon §29- zákon č. 561/2004 Sb. 

- Vyhláška č.  197/2016, kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

- ŠVP ZŠ Týniště nad Orlicí 

- Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních, MŠMT č. j. 21291/2010-28 

- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 22294/2013-1 

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

prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14 

 

 

3. Metodik prevence jako součást týmu 

Metodik prevence působí na naší škole jako samostatný odborník. Za koordinaci aktivit, 

popřípadě řešení konkrétních problémů odpovídá spolu s ním výchovný poradce, psycholog  a 

speciální pedagog  ve spolupráci s třídním učitelem, ostatními vyučujícími a vedením školy. 

S PP seznámí metodik prevence všechny pracovníky školy na pedagogické radě, rodiče 

prostřednictvím webových stránek školy. Průběžně pak budou seznamováni s řešením 

vzniklých problémů. 
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4. Cíle 

Cílem působení v oblasti prevence je vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního 

klimatu školy. Pocit bezpečí každého jedince je jeho neodmyslitelnou součástí. 

4.1 Dlouhodobé cíle 

- Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 

žáků 

 

- Předcházení u žáků těmto následujícím rizikovým jevům: 

▪  Záškoláctví 

▪  Šikana, násilí 

▪  Vandalismus  

▪  Užívání návykových látek 

▪  Netolismus 

4.2 Krátkodobé cíle 

- Zapojení všech pedagogických pracovníků do systému prevence. 

- Ve spolupráci s DDM, ZUŠ a Sokolem podpora smysluplného trávení volného času žáků. 

- Zaměřit se na snížení neomluvených absencí u žáků a snížení vandalismu u žáků. 

 

5. Cílové skupiny 

a) žáci a žákyně - schopnost řešit problémy, případně schopnost vyhledat pomoc 

                              - zlepšit svůj životní styl směrem ke zdravému životnímu stylu (aktivní                

trávení volného času, zdravá strava, duševní hygiena) 

                               - vyhnout se užívání návykových látek 

 b) pedagogický sbor – další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování 

                                           Velice důležitá je jednotnost pedagogů. 

c) rodiče – výukové a výchovné problémy nelze řešit bez spolupráce na obou stranách.  

                     Vztah mezi rodinou a školou není vyvážený, komunikace je povrchní nebo žádná.  

                     Cílem je tento stav zlepšit.         
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6. Realizace PP 

6.1 Žáci a žákyně 

6.1.1 Aktivity pro žáky školy 

Oblastí primární nespecifické (NP) i specifické (SP) prevence na naší škole jsou aktivity pro žáky 

1. i 2. stupně. 

Aktivity pro žáky 1. stupně 

- Besedy v Městské knihovně na různá témata 

- Plavecký kurz  

- Dopravní výchova 

- Beseda s policisty 

- Exkurze - Hvězdárna Hradec Králové 

- Vánoční výstava a vánoční dílny DDM 

- Velikonoční výstava a velikonoční dílny v DDM 

- Sportovní olympiáda 

- Preventivní besedy pro žáky 2 . -  5. ročníku 

 

Aktivity pro žáky 2. stupně 

- Exkurze - Krňovice, Všestary, Kostelecké Horky, ZOO Dvůr Králové nad Labem 

- Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku  

- Olympiády a soutěže v různých předmětech 

- Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové 

- Beseda s Policií ČR pro žáky 9. ročníků  

- Beseda pro žáky a žákyně 7. ročníků – na téma dospívání 

- Preventivní besedy pro žáky 6. -8. ročníku 

- Návštěva soudního líčení - OS Hradec Králové 

- Beseda se zástupci SOU a SŠ pro žáky 8., 9. ročníků  

 

 

Aktivity pro všechny žáky 

- Vánoční besídky 

- Dny třídního učitele 

- Školní výlety 
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- Návštěva tanečních, hudebních a literárně dramatických vystoupení ZUŠ, DDM 

- Lehkoatletická olympiáda (LAO) – Každé 2 roky před závěrečným vysvědčením se koná 

LAO, je to celoškolní sportovní svátek, kdy každá třída představuje určitý stát včetně 

vlajky, maskotů, oblečení. Průvod jde městem, je zastavená doprava a lidé fandí dětem 

v průvodu i při samotných závodech. 

- Několikrát ročně sběr papíru – kdy výtěžek jde na stravu adoptovaného hrošíka 

liberijského v ZOO Dvůr Králové nad Labem a na podporu záchranné stanice v Jaroměři. 

- Výměnný pobyt s dětmi ze ZŠ na Slovensku v obci Čierny Balog – každé 2 roky odjíždí 

autobus plný dětí na Slovensko a mezi tím ze Slovenska k nám. 

- Sportovní akce – atletické závody, minikopaná, volejbal 

 

 

6.1.2 Třídnické hodiny a individuální rozhovory s dětmi 

Dle potřeby probíhají ve třídách třídnické hodiny, které slouží k řešení problémů v kolektivu. 

Důležitou roli sehrávají také individuální rozhovory s dětmi. 

Ve spolupráci s okresní metodičkou prevence budeme opět realizovat vrstevnické a 

screeningové programy a to dle aktuální potřeby. Tyto programy se realizují také díky školní 

psycholožce. 

 

6.2 Pedagogický sbor 

V rámci celoživotního vzdělávaní máme v plánu ve školním roce 2022/2023 udělat školení 

vedené Mgr. M. Veselou. Téma školení bude ještě upřesněno. 

 

6.3 Rodiče 

Spolupráce s rodiči se realizuje prostřednictvím rodičovských schůzek - vždy v listopadu a 

dubnu. Každý vyučující má také pravidelné konzultační hodiny, během kterých ho mohou 

rodiče navštívit. O akcích školy jsou rodiče informováni prostřednictvím internetových stránek 

školy. Učitel je v kontaktu s rodiči nejen při výchovně vzdělávacích problémech, ale vždy, když 

je o to požádán. 
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7. PP a ŠVP (školní vzdělávací program) prolínání  

Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do schválených 

standardů základního vzdělávání. Je třeba, aby aspekty preventivního působení byly 

mezipředmětově koordinovány.  

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

- Výchova ke zdraví 

- Výchova k občanství 

- Přírodopis 

- Prvouka 

- Přírodověda, Vlastivěda 

- Hudební a výtvarná výchova 

 

8. Plán aktivit pro konkrétní školní rok 

 

- Slavnostní zahájení školního roku 

- Exkurze – Všestary, Krňovice, Hvězdárna Hradec Králové, Kostelecké Horky, Sýpka 

Rokytnice, Uhřínov, Jaro Jaroměř, Zoo Dvůr Králové nad Labem, Oucmanice, Dlouhé 

stráně 

- Plavecký kurz 

- Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku 

- Návštěva Klicperova divadla a divadla Drak v Hradci Králové 

- Den třídního učitele – před Vánoci a před koncem školního roku 

- Rodičovské schůzky 

- Vánoční besídky 

- Společné školení pro pedagogy  

- Individuální školení pro pedagogy- dle zájmu 

- Návštěva přátel z Čierneho Balogu 

- Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka – preventivní program pro 2. ročníky 

- Všude dobře, doma nejlépe – preventivní program pro 3. ročníky 

- Všechno jde vyřešit – preventivní program pro 4. ročníky 

- Jsme jedna parta – preventivní program pro 5. ročníky 

- Kouření – slepá ulička - preventivní program pro žáky 6. ročníků 

- Kyberšikana – preventivní program pro žáky 7. ročníků 

- Partnerské vztahy – preventivní program pro žáky 8. ročníků 

- Poruchy příjmu potravy – preventivní program pro žáky 8. ročníků 

- Trestní odpovědnost mladistvých – přednáška pro žáky 9. ročníků 
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- Návštěva soudního líčení u okresního soudu v Hradci Králové 

- Besedy s policií 

- Besedy v Městské knihovně 

- Beseda pro žákyně 7. ročníků – Dospívání – aneb život plný změn 

- Beseda pro žáky 7. ročníků – Na startu mužnosti 

- Školní výlety 

- Návštěva Londýna, Mauthausenu a další 

- Návštěva hudebních, tanečních a literárně dramatických vystoupení ZUŠ, DDM 

- Po pozitivní zpětné vazbě plánujeme i programy týkající se oslavy Vánoc, Velikonoc a 

také některé další preventivní programy 

 

 

9. Nespecifická všeobecná prevence 

Žáci naší školy mají mnoho mimoškolních aktivit, navštěvují místní ZUŠ, DDM, Sokol. 

 

Nejvíce možností využívání volného času žáků naší školy nabízí DDM. Kromě řady akcí, které 

organizuje o víkendech nebo prázdninových dnech, nabízí velké množství kroužků. 

 

10. Evaluace 
Jako systém vyhodnocování podmínek a situace ve škole se používají závěry z PP. Dále také 

statistické údaje zpracované ředitelem školy a přednesené na pedagogických radách. 

 

11. Kontaktní adresy  

- Linka bezpečí-800 155 555 

 

- Pedagogicko-psychologická poradna - Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou, 

telefon: 494 535 476, e-mail:ppprychnov@seznam.cz 

 

- Dětský diagnostický ústav – Říčařova 277, HK,  telefon : 495 211 809, 737 819  317 
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- SVP „Návrat“-Říčařova 277, Hradec Králové, telefon: 495 221 590,  

739 401 363 

 

- Ordinace MUDr. Rufferové - poliklinika Týniště nad Orlicí, psychiatrie i dětská, telefon: 

604 284 225 

 

- Léčebna pro návyková onemocnění Nechanice, telefon: 495 800 951 

 

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - odbor sociálních věcí,  

telefon: 494 337 226, 494 337 212             

 

- Bezplatné informace o HIV/AIDS, telefon: 800 144 444 

 

- Non-stop linka Dětské krizové centrum, telefon: 241 484 149 

 

- prevence@msmt.cz  

 

 

 

12. Závěr 

 

Školní prostředí je velmi důležitým preventivním faktorem. V něm žáci tráví mnohdy i více než 

třetinu dne. Prostředí, které je charakteristické klidnou, pracovní a přátelskou atmosférou, 

zajišťuje větší efektivitu výkonnosti žáků a jejich zájem o nabízenou výuku.   

 

 

 

13. Přílohy 

 

I. Školní program proti šikanování 

II. Krizový plán   

 

 

 

 

mailto:prevence@msmt.cz
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I. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

(Příloha Preventivního programu) 

 

1. Cíl programu 
• Vytvořit ve škole bezpečné prostředí 

• Vytvořit dobré sociální klima 

• Podporovat pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli 

  

2. Preventivní opatření 

• Školní řád (zahrnuje prvky proti šikanování- sankce) 

• Školní schránka důvěry 

• Dozory vyučujících 

• Práce třídních učitelů s kolektivem (třídnické hodiny) 

• Práce třídních učitelů s jednotlivými žáky (individuální rozhovory) 

• Spolupráce s odborníky 

• Aktivní přístup vyučujících při řešení šikany 

• Informovat žáky i rodiče na koho se obrátit v případě potřeby- třídní učitel, 

metodička prevence, výchovná poradkyně, vedení školy 

• Vést žáky k sebedůvěře a budovat u nich zdravé sebevědomí 

• Rozvíjet vzájemný respekt mezi dětmi 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti šikany 
 

 

3. Postupy při řešení šikany 

 

A. Pedagogický pracovník 

 

1. Pokud se nejedná o třídního učitele, oznámit mu podezření na šikanu 

2. Třídní učitel okamžitě zahájí vyšetřování šikany ve spolupráci s metodičkou prevence a 

výchovnou poradkyní 
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3. Informovat ředitele školy 

4. Po vyšetření informovat rodiče o výsledcích 

 

 B. Vedení školy 

1. Při obdržení informace o šikaně rozhodne, zda situaci zvládne škola sama nebo zda je 

třeba pomoc specializovaných institucí 

2. Pověří ty, kteří se budou na vyšetřování podílet 

3. Zajistí informování rodičů, případně pozve k jednání pracovníka specializovaných 

institucí 

4. V závažných případech šikany informuje Policii ČR 

5. Oznámení orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují zdraví a 

bezpečí žáka 

6. V případě negativních dopadů na oběť zprostředkuje péči odborníků – PPP, psycholog… 

 

 

    4. Vyšetřování šikany 

 

   A. Standardní šikana 

 1. Rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili 

 2. Rozhovor s obětí 

 3. Rozhovor se svědky 

 4. Zajištění ochrany obětem 

 5. Rozhovor a agresory 

 6. Svolat výchovnou komisi – školní metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní učitel, 

vedení školy – rozhodnout, kdo bude jednat s rodiči agresorů a obětí 

7. Pozvat do školy rodiče oběti i agresorů (ne zároveň) 

8. Provést zápis o jednání 

9. Potrestat viníky 
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B. Pokročilá šikana 

1. Záchrana oběti 

2. Zabránit agresorům v domluvě jak vypovídat 

3. Nahlášení Policii ČR, případně informovat OSPOD, PPP 

4. Vlastní šetření 

5. Svolání výchovné komise – vedení školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní 

učitel 

6. Udělení trestů agresorům 
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II. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

(ZŠ Týniště nad Orlicí) 

 

1. Koho kontaktovat: 

 • vedení školy: 494 661 167 202 

 • školní metodička prevence- Mgr. Ilona Školníková: 494 377 059 

 • výchovná poradkyně – Mgr. Klára Tošovská: 494 661 167 210 

 • OSPOD Kostelec nad Orlicí: 494 337 226, 494 337 212, 494 337 208 

 • Policie: 158 

 • Městská policie Týniště nad Orlicí: 494 377 082 

 • PPP Rychnov nad Kněžnou: 494 535 476 

 • Záchranná služba: 155 

 • Linka bezpečí: 800 155 155 

 

 

2. Situace, které mohou nastat: 

1. Bezprostřední ohrožení života 

 • Poskytnout první pomoc 

 • Zavolat záchrannou službu: 155 

 • Informovat vedení školy 

 • Informovat zákonné zástupce 
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2.  Alkohol 

 • Nález nebo požití je oznámeno vedení školy 

 • Nález je uložen u vedení školy  

 • Sepíše se záznam o nálezu 

 • Je vyrozuměn zákonný zástupce 

 • Je vyrozuměn OSPOD 

 • Jsou vyvozeny sankce dle školního řádu - pohovor se žákem a druhý stupeň z chování, při 

opakovaném nálezu třetí stupeň z chování 

 • Pokud je žák ohrožen na zdraví nebo životě v důsledku požití alkoholu, okamžitě je volána 

záchranná služba 

 

3. Omamné a psychotropní látky  

 • Nález je oznámen vedení školy a uložen 

 • Je informována Policie ČR 

 • Je informován zákonný zástupce 

 • Je informován OSPOD 

 • Jsou vyvozeny sankce dle školního řádu – pohovor se žákem a druhý stupeň z chování, při 

opakovaném nálezu třetí stupeň z chování 

 • Pokud je žák ohrožen na zdraví nebo životě v důsledku požití alkoholu, je okamžitě volána 

záchranná služba 

 

4. Tabákové výrobky 

 • Nález je oznámen vedení školy 

 • Je informován zákonný zástupce 

 • Je informován OSPOD 
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 • Jsou vyvozeny sankce dle školního řádu – pohovor s žákem a důtka ředitele školy, při 

opakovaném nálezu druhý stupeň z chování 

5.  Krádeže 

 • Za zcizené věci odpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném 

(skříňky) 

 • Vyučující po poradě s vedením školy rozhodne o dalším postupu 

 • V případě škody většího rozsahu se informuje Policie ČR 

 • Při prokázání krádeže je pachatel sankcionován dle školního řádu a to důtkou ředitele školy 

 • Jsou informování zákonní zástupci 

 

6. Vandalismus 

 • Náhrada úmyslně způsobené škody je vymáhána na zákonných zástupcích, je jim dána 

možnost škodu na vlastní náklady odstranit, pokud se tak nestane, jsou nuceni učinit 

finanční náhradu 

 • Pachatel je sankcionován dle školního řádu a to důtkou ředitele školy, pokud k úmyslnému 

ničení dojde opakovaně, je hodnocen druhým stupněm z chování 

 

7. Záškoláctví 

 • O neomluvené i zvýšené omluvené absenci žáka informuje třídní učitel výchovnou poradkyni 

a metodičku prevence 

 • Třídní učitel řeší absenci se zákonným zástupcem, v některých případech je oprávněn žádat 

absenci omlouvat vždy lékařem 

 • Při opakovaném bezdůvodném nebo řádně neomluveném zanedbání školní docházky je 

informován OSPOD a Policie ČR 

 • Žák je sankcionován dle školního řádu- 1 neomluvená hodina = důtka třídního učitele, 2-6 

neomluvených hodin = důtka ředitele školy, 7-15 neomluvených hodin = druhý stupeň 

z chování, počet neomluvených hodin větší jak 15 = třetí stupeň z chování, oznámení Policii 

ČR a OSPOD 
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 • Je svolána výchovná komise – vedení školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, 

třídní učitel, zákonný zástupce, zástupce OSPOD 

 

8. Šikana 

 • Podrobnější postup viz Školní program proti šikanování – příloha PP 


