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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Základní škola Úpice–Lány se řadí vzhledem k počtu tříd a žáků mezi průměrně velké školy. 
V letošním roce 2017/2018 navštěvuje 12 tříd naší školy 244 dětí. Ve škole je zaměstnáno 34 pracovníků 
(26 pedagogů, 8 správních zaměstnanců, 2 ženy na mateřské a rodičovské dovolené).  
 

Většina dětí pochází ze standardního rodinného prostředí typického pro dnešní dobu.  V poslední 
době přibývá dětí ze soc. slabších a rozvrácených rodin. 10% z celkového počtu jsou romské děti z rodin, 
kde je obtížnější spolupráce s rodiči. Na škole pracují čtyři asistenti pedagoga (2x VPCH, 2x autismus). 

 
  
 

 

HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY   
 
Předat žákům klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a pracovní. 
 

1) Nastavit spolupráci s primárními vychovateli (rodiči) a vytvořit tak podmínky k dosažení 
úspěšné socializace naši žáků, kteří najdou správný směr ve svém životě.  

2) Do obsahu učiva zakomponovat tzv. „oslavu lidství“. 
3) Nabídnout žákům nejrůznější formy trávení volného času a tím omezit časový prostor, 

který věnují nežádoucím činnostem – volnému pohybu setmělými ulice města a styku  
s osobami, které na ně mají špatný vliv. 

4) Ukázat jim, že člověk se může bavit i bez použití povzbuzujících prostředků. 
5)  Seznámit je podrobně a opakovaně s negativními důsledky rizikového chování a tím jim  

otevřít cestu k zaujetí postoje vůči vybraným jevům jako je kouření, alkoholismus, drogy a jiné 
návykové látky, ale i vzájemný respekt a pomoc. 

6) Vést žáky ke slušnému vyjadřování a správnému řešení problému prostřednictvím slušné 
diskuse. 

7) Zapojit do veškerých aktivit všechny žáky, tedy i ze sociálně slabších vrstev – ne je separovat. 
8) Ukázat žákům, že podváděním, lhaním a krádežemi ubližují především sami sobě.  

Nebát se říct pravdu. 
9) „Škola podporující zdraví“ – chovat se dle zásad takové školy, pracovat na stanovených cílech 

a vylepšovat situaci v jednotlivých pilířích. 
 

Jedná se hlavně o dlouhodobé a střednědobé cíle. Krátkodobým cílem je zrealizovat jednotlivé akce 
vyplývají z tzv. plánu akcí, které pokrývají všechna témata rizikového chování, které jsou v posledních 
letech aktuální a operativně reagovat tam, kde je zaznamenán výskyt nějakého nežádoucího chování. 
 

 
PŘÍVLASTKY ŠKOLY 
 

1) moderní a hravá 
2) nápaditá a tvořivá 
3) pohodová a otevřená všem 
4) šetrná, ekologická a dobročinná 
5) rodinná…“Rodiče vítáni!“ a zdravá 
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PROGRAM A JEHO ZAMĚŘENÍ 
 

Řešením rizikového chování se zabývá metodička prevence rizikového chování Mgr. Iveta Jiříčková, 
Mgr. Lenka Mikesková, školní psycholog a výchovná poradkyně Iveta Votočková. Jejich práci podporuje 
jak vedení, tak celý pedagogický sbor. Všichni tak vytváří i s nepedagogickými zaměstnanci jednotný 
preventivní tým, který úzce spolupracuje. Díky tomu pozorujeme, že atmosféra na škole je klidnější. 

Preventivní program úzce navazuje na KONCEPCI ROZVOJE školy 2014-2018 a PLÁN ROZVOJE 
školy na léta 2015-2025. 

 
Program se zaměřuje především na podporu zdravého životního stylu a prevenci v těchto oblastech: 
 
1) rizika internetu a nezdravé sociální vazby prostřednictvím moderních informačních 

technologií 
2) na prevenci šikany 
3) na nekonfliktní chování v třídním kolektivu 
4) na prevenci záškoláctví 
5) na prevenci vulgárního vyjadřování  
6) na prevenci narůstající agresivity v chování dětí 
7) na prevenci drzého vystupování vůči dospělým osobám 
8) na spolupráci s rodiči problémových dětí  
9) na prevenci nebezpečného a hlučného chování o přestávkách 
10) na prevenci kouření, užívání lehkých drog, konzumaci alkoholu 
11) na prevenci ničení školního majetku a vandalismu 
12) na integraci žáků 
13) minimalizuje nezájem dětí o různé aktivity (toulat se a nic nedělat není dobré), maximální 

zapojení do aktivit reprezentujících školu 
14) snaží se minimalizovat lhaní, podvody a krádeže (především ve svém volném čase) 
 
 

PROGRAM BYL SESTAVEN VE SPOLUPRÁCI: 
 

 s pedagogickým sborem i s ostatními zaměstnanci školy (všichni tvoříme preventivní tým),  
 s rodiči,  
 se samotnými žáky 
 se zástupci města Úpice a dalšími institucemi  
 

PROGRAM ÚZCE NAVAZUJE NA VÝUKU 
V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH, ZEJMÉNA: 

 
 ve výchově ke zdraví 
 ve výchově k občanství 
 v přírodopisu 
 v zeměpisu 
 ve výtvarné a hudební výchově  
 v tělesné výchově 
 v pracovních činnostech 
 ve volitelných předmětech 
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V RÁMCI PROGRAMU PROBÍHÁ: 


 poučení všech žáků na začátku školního roku o bezproblémovém chování (Program proti 
šikaně) 

 spolupráce se školní psycholožkou – projekt „Umíme se chovat v kyberprostoru“ školení 
pedagogických pracovníků 

 setkání s rodiči – „Rodičovské skupiny“, jedná se o besedy se školní psycholožkou na určené 
téma 

 pravidelné a povinné třídnické hodiny 
 propracovaný systém pochval, odměn a výchovných opatření 
 úzká spolupráce mezi všemi zaměstnanci školy – informovanost, společné strategie řešení 

problémových situací 
 setkávání pedagogů z různých škol našeho okrsku, předávání si zkušeností 
 úzká spolupráce s Dětským parlamentem při ZŠ Úpice-Lány 
 úzká spolupráce s oblastní a krajskou metodičkou prevence  
 spolupráce s Národní sítí podpory zdraví, o. s. 
 spolupráce s Městem Úpice 
 úzká spolupráce se sociálně správním odborem MěÚ Úpice 
 úzká spolupráce s OSPOD Trutnov 
 úzká spolupráce s Policií ČR – obvodní oddělení Úpice i s Městskou policií Trutnov 
 úzká spolupráce s dětskými lékařkami 
 úzká spolupráce s PPP Trutnov 
  grantová politika 
 

 
PŘI ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ VYCHÁZÍME: 
 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. v aktuálním znění 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2013 -2018  

 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje 
na období 2014 - 2018 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 
školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 
MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

 Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 

 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 
 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
 Zákon č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými 

látkami 
 Řád školy ZŠ Úpice-Lány 

 

Preventivní program, Metodické pokyny a krizové plány jsou vyvěšeny na nástěnce ve 
sborovně.  
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PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TEMATICKÝCH 
ODDÍLŮ, 
 
které vystihují všechny činnosti a aktivity školy (základem jsou zprávy jednotlivých sekcí); tučně 
vytištěné má dle našeho názoru největší úspěch v potlačování sociálně patologických jevů, které nás 
trápí nejvíce: 

 
Děti a škola 

 
 Vyučování podle Školního vzdělávacího programu Úl, který zahrnuje i dlouhodobou 

preventivní strategii školy. 
 Vyučovací hodiny vedené formou řízených diskusí. 
 Výchovná opatření – „Lánské desatero“ – jednotnost při řešení problémů, nastavení  

limitů. S dětmi je třeba diskutovat; důležitější je však rozpoznat, kdy slova ztrácejí váhu a poté  
jim stanovit pevný režim. 

 Systém odměn - Systém žolíků – každý měsíc žáci mohou obdržet dva žolíky za slušné chování, 
pokud neporuší Lánské desatero. Ty mohou použít na stornování známky v následujícím měsíci 
nebo si je střádat - 20 žáků s největším počtem odjede na konci roku na výlet a dostává jeden volný 
den. Tuto výhodu dostává každý, kdo nasbírá 13 žolíků. (Je to možnost, jak odměnit slušné a 
poctivé žáky, aniž by museli čelit nepříjemným narážkám spolužáků.). 

 Třídnické hodiny. Přespávání třídních kolektivů ve škole. 
 Dětský parlament a jeho akce (plán práce na nástěnce v prvním patře a webových stránkách).  
 Časté odměňování žáků za jejich výkony. 
 Integrace dětí s různými poruchami do třídního kolektivu. 
 Schránka důvěry. 
 Informativní nástěnka – důležitá telefonní čísla. 
 Časopis Úl. 
 Pravidelná setkání celé školy na „čtverci“ – vyhodnocení soutěží každý měsíc. 
 Knihovnička s tematicky zaměřenou literaturou, videokazety, časopisy Prevence, propagační 

materiály. 
 Ankety. 
 Vítání prvňáčků, odpis deváťáků, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. 
 Volba povolání. 
 

Děti a sport 
 

 Aktivní účast žáků na sportovních akcích předložený předmětovou komisí Tv a sportu. 
 Pasivní účast méně zdatných jedinců – pomoc při organizaci a povzbuzování. 
 Bodový systém při hodnocení TV (motivace žáků). 
 Soutěž o nejlepšího sportovce školy. 
 Dopravní výchova (Dopravní den na škole, soutěž v poznávání značek, branný závod s dopravní 

tematikou, Dopravní soutěž mladých cyklistů) 
 Sportovní setkání škol z regionu MAS Království Jestřebích hor a trojboj Studentského parlamentu. 
 Sportovní trojutkání spřátelených škol (Úpice-Lány, Kostelec nad Černými lesy, Dolní Bojanovice). 
 Veškeré sportovní akce vedou k posílení dobrých vztahů. Žáci rádi reprezentují školu.  
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Děti a umění 

 
      

 Účast na akcích dle plánu předmětových komisí estetické výchovy a jazyků. 
 Návštěva výchovně – vzdělávacích akcí dle nabídky kulturního centra. 
 Návštěva vánoční a taneční akademie. 
 Spoluúčast školy při organizaci Vánočního koncertu Městské hudby Úpice. 
 Výroba předmětů na vánoční a velikonoční výstavu. 
 Celoroční účast ve výtvarných soutěžích na témata zaměřená na správný styl života. 
 Kulturní akce pro seniory. 
 Jiné formy kulturních vystoupení našich žáků (divadlo, tanec, hudba). 

 
 

Děti a zdraví 
 

 Den zdraví na Lánech. 
 Besedy s odborníky. 
 Vedení dětí k dodržování pravidel, kterými se řídí „Škola podporující zdraví“. 
 Besedy a projekty zaměřené na protidrogovou politiku. 
 Využívání akcí nadačních fondů zaměřených na akce podporující zdravý životní styl (Zdravá 

pětka). 
 Projekty – v rámci Výchovy ke zdraví. 
 Předmět „Pozitivní myšlení“ a „Znakový jazyk“. 
 Projekty zaměřené na hygienu na prvním stupni. 
 Besedy organizované ve spolupráci o. s. Národní síť podpory zdraví 
 Třídní výlety zaměřeny na turistiku. 
 Kurs bruslení, plavání a lyžování. 

 
 

Děti a svět kolem nich 
 

 Den prevence 
 Beseda s právníkem. 
 Besedy s bývalými žáky. 
 Den Země – Igelitiáda. 
 Spolupráce s Místní akční skupinou Království Jestřebí hory. 
 Předmětové exkurze. 
 Dobročinné akce (adopce na dálku). 
 Projektové dny (Evropský den jazyků). 
 Beseda s kriminalistou. 
 Beseda s hasičem. 
 Beseda s pracovníkem Úřadu práce. 
 Beseda se zastupitelem (starostkou) města. 
 Otevřená škola pro mimoškolní aktivity. 
 EVVO -  třídění odpadů, využití sluneční energie (ekologická škola).  
 Volitelné předměty: „Myslivost“ a „Ekologie“. 
 Prezentace školy v různých mediích (noviny, časopisy, rádia, regionální televize, portály). 
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Děti a volný čas 

 
 Činnost Dětského parlamentu při ZŠ Úpice-Lány (viz plán akcí DP): 

Akce na zpříjemnění školní docházky  
Víkendovky (posílení sebevědomí žáků – organizátorů) 

 Výchovně – poznávací zájezdy 
 Zájmové kroužky na škole   
 Činnost Studentského parlamentu 
 Školní družina (rozmanité celoroční činnosti), příměstský tábor 
 Odpolední akce organizované za pomoci žáků včetně jejich aktivní účasti. 
 Školní soutěže 
 Karneval 

 

Děti, škola a rodiče 
 

 Každý žák obdržel tzv. Kalendář ZŠ Úpice-Lány, kde najde důležité informace o škole na 
rok 2017/2018. 

 Úzká spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Lenkou Mikeskovou (programy primární 
prevence) – poradenské služby pro rodiče i žáky. 

 Úzká spolupráce s rodiči – vzájemná informovanost. 
 Rodičovské skupiny a ankety. 
 Třídní schůzky rodičů. 
 Konzultační odpoledne. 
 Pomoc rodičů při organizaci školních akcí. 
 Informace pro rodiče nejen o prospěchu, ale i sociálním klimatu ve škole.  
 Distribuce propagačních i poučných materiálů nejen pro žáky, ale i pro rodiče. 
 Certifikace značky Rodiče vítáni 
 Schůzky pedagogického sboru s Radou rodičů. 
 Aktivní účast celých rodin v soutěžích. 
 Informace na webových stránkách, návštěvní kniha, MOODLE. 
 Školní časopis ÚL. 
 
 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
NA ROK 2017/2018 

 
Celoročně: 

 Projekt „ Umíme se chovat v kyberprostoru“ (žákovské aktivity, dvě rodičovské skupiny na 
téma „Nové informační technologie“ a „ Aktuální styly mládeže“, školení ped. pracovníků). 

 Předcházení školní neúspěšnosti žáků. 
 Plnění PP 
 Plnění plánů a cílů jednotlivých sekcí (exkurze, besedy, projekty). 
 Podklady k jednotlivým činnostem na kalendar@zsul.cz. 
 

Většina akcí se plánuje konkrétně až během školního roku, kdy se využívají i nové nabídky. 
 
Minimální preventivní program sepsala Mgr. Iveta Jiříčková 
a za jeho plnění zodpovídá ředitel školy. 
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Přílohy 
Základní škola Úpice–Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice 

č. t.: 499 881 124, mob. 775 032 516, e-mail: zsul@zsul.cz, http://www.zsul.cz 

 

NÁSILÍ VE ŠKOLE 
(Program proti šikaně) 

 

Každý žák, učitel i zaměstnanec školy se musí chovat tak, aby záměrně neubližoval druhým lidem. 
Vzhledem k tomu, že přibývá  případů, kdy si žáci neuvědomují, že se dopouštějí závažného přestupku, je nutné 
připomenout několik pravidel týkajících se šikany a ostatních nežádoucích jevů. 

1/  Mezi formy školního násilí se řadí: 
ŠIKANA, AGRESIVITA, FYZICKÉ ÚTOKY, KRÁDEŽE, ZBRANĚ VE ŠKOLE, ÚTOKY NA 
UČITELE, RVAČKY, , VANDALISMUS (NIČENÍ VĚCÍ), VYDÍRÁNÍ A ZASTRAŠOVÁNÍ, 
RASISMUS, UŽÍVÁNÍ A PRODEJ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

2/ CO JE ŠIKANA? 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu 
žáků. Jde o cílené a opakované fyzické či psychické útoky na jedince, kteří se neumí nebo nemohou 
bránit.  
FYZICKÁ:  bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí 
SLOVNÍ:  nadávky, urážky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, hanlivé obrázky 
KYBERŠIKANA: útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých  

a nepravdivých materiálů na internetové stránky (soc. sítě), natáčení… 
NEPŘÍMÁ:  přihlížení a podpora šikany, záměrné přehlížení a ignorování žáka  

či skupiny žáků 
SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ  
   nemístné narážky, fyzické kontakty, intimní projevy 

3/ CO DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁM SE ŠIKANOU ČI JINÝMI JEVY? 
Pokud jsem svědek, musím to nahlásit někomu dospělému (učitel, rodič)! 
 

Pokud jsem oběť: 
1. Musím se bránit sám – řeknu, aby mi to přestali dělat. 
2. Pokud nepřestanou, musím vše ohlásit někomu dospělému (ve škole nebo doma). 
 

Vyšetřováním šikany se na každé škole zabývá tým učitelů. Naše škola: 
Mgr. Petr Kalousek – ředitel školy 
Iveta Votočková – výchovná poradkyně 
Mgr. Iveta Jiříčková – metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Lenka Mikesková – školní psycholog 
třídní učitel daného žáka (žáků) 

4/ POSTUP PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A OPATŘENÍ, KTERÁ VYPLÝVAJÍ  
      ZE ŠETŘENÍ VŠECH FOREM ŠKOLNÍHO NÁSILÍ: 
 
Žáci jsou zváni k pohovoru, ze kterého se pořizuje zápis. Žák po přečtení zápis podepíše. 
Tyto protokoly jsou tajné a žádný jiný žák není seznámen s obsahem tohoto zápisu.  
 

Dalším krokem jsou výchovná opatření (ŘD, TD, popřípadě snížení známky z chování v daném 
pololetí), se kterými musí všichni agresoři (viníci) počítat. Škola si vyhrazuje právo přistoupit i 
k alternativním výchovným opatřením. 
 

Škola vyrozumí o problému rodiče a splní oznamovací povinnost (Policie ČR, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a soc. prevence v Trutnově  - OSPOD). 
 
Mgr. Petr Kalousek                 Mgr. Iveta Jiříčková 
       ředitel školy                            školní metodik prevence 
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Základní škola Úpice-Lány, 
Palackého 793, 542 32 Úpice, 
č. t.: 499 881 124, 775 032 516, 
e-mail:zsul@zsul.cz; http://www.zsul.cz 
 

Krizový plán aneb „Co dělat, když?“ 

 

Tento plán zahrnuje jednotný postup ohledně  preventivních opatření a při jakémkoliv 
projevu rizikového chování.  

 Třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku s Řádem školy (Lánským 
desaterem), BOZP a Programem proti šikaně (dokument „Násilí ve škole“). Tento 
dokument nechají žáci podepsat rodiči a nosí ho v ŽK. 

 Rodiče jsou seznámeni s povinností omlouvat včas své děti (informace v ŽK + Školní 
řád). 

 Pokud se na škole objeví projevy rizikového chování, všichni mají povinnost zakročit 
a zamezit v jeho pokračování. 

 Každý problém je nutné konzultovat s metodičkou prevence rizikového chování Mgr. 
Ivetou Jiříčkovou a výchovnou poradkyní Ivetou Votočkovou.  
Po poradě bude navrhnuto řešení problému. Postup vychází z metodických pokynů 
MŠMT(http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny), 
které jsou k dispozici v tištěné formě na nástěnce ve sborovně. 

 Řeší-li problém sám třídní učitel (jakýkoliv učitel), sepíše protokol na připravený 
formulář (v počítači na „Přístupu všem“) a učiní zápis do „Deníku prevence“.  

 Problémy se řeší prvotně v rámci školy za přítomnosti vedení školy a rodičů.  
 Nedojde-li ke zlepšení situace, je svolána výchovná komise se zástupci OSPOD. 
 Při řešení problémů škola spolupracuje s těmito institucemi: 

 PPP Trutnov  
 Sociální odbor města Úpice (Ing. Irena Davidová, tel. 499 859 064,  

e-mail: davidova@upice.cz). 
 OSPOD Trutnov (Mgr. Jitka Krausová, tel. 499 803 171, e-mail: 

krausova.jitka@trutnov.cz). 
 Policie ČR (Obvodní oddělení Úpice, tel.  974 539 751). 
 Dětská pediatrie (poliklinika Úpice: MUDr. Markéta Vlčková, tel. 

499 846 075, mob. 605 024 698, MUDr. Petra Šturmová, tel. 499 846 076, 
mob. 604 725 269) 

 Městská policie Trutnov (Mgr. Jan Bábik – manažer prevence kriminality,  
    499 813 064, 499 803 296  mob. 603 585 207  babik@trutnov.cz) 
 RIAPS Trutnov (návykové látky, tel. 499 828 144, mob. 731 441 269). 
 SVP Varianta (e-mail: svp.varianta@seznam.cz) 

                                            Iveta Jiříčková 
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Základní škola Úpice-Lány, 
Palackého 793, 542 32 Úpice, 
č. t.: 499 881 124, 775 032 516, 
e-mail:zsul@zsul.cz; http://www.zsul.cz 
 

Krizový plán aneb „Co dělat, když?“ 

 

Tento plán zahrnuje jednotný postup a seznam opatření, které se týkají chování žáků 
s PAS (porucha autistického spektra). Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou 
míru narušení v těchto oblastech:  sociální interakce a sociálního chování,  verbální i 
neverbální komunikace,  v oblasti představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů 
nebo aktivit. 
Projevy: stereotypní pohyby, zvláštní zájmy, omezená schopnost spontánně sdílet s 
ostatními dětmi radost a zájmy, či rigidní a kompulzivní chování. Četnost takového chování 
se zvyšuje při nadměrné stresové zátěži žáka. 
Při prevenci vzniku nežádoucího chování, stresu, či afektu je třeba mít na paměti, že 
žák s PAS v zátěžové a pro něj nestandardní situaci může opomíjet základní životní 
potřeby, jako např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin. Pokud pozorujeme 
na žákovi neklid, je vhodné nabídnout pití, připomenout jídlo, pamatovat na toaletu.  
Konkrétní opatření: 

1. Zadávání jasných a krátkých instrukcí s podporou obrázků a gest (obrázky 
přiloženy). 

2. Pokud nastane krizová situace ve škole, je třeba dítě odvést do známého prostředí, 
aby se uklidnilo (třída, družina). 

3. Pokud dítě reaguje špatně na změnu rozvrhu, je nutné ho na změnu předem 
připravit, případně ho nechat dělat to, na co je připraveno. Až se adaptuje, tak 
zkusit pokračovat v práci dle rozvrhu. 

4. Na  akce mimo školu ho předem připravit, pokud víme, že reaguje špatně  na hluk, 
velkou společnost lidí,  zajistit mu klidné místo. Když toto není možné, po dohodě 
s rodiči mu zajistit náhradní program. Možné je vrátit se z akce zpět do školy.  

5. Pokud dítě pobíhá bez dozoru, tak ho nehonit (pokud je to možné v rámci jeho 
bezpečí), chytit ho za ruku a odvést zpět do třídy. Prokládat to jednoduchými 
příkazy.  

6. V jídelně je nenutit jíst, respektovat místo, kam si sedne. Pokud bude místo 
obsazené a dítě na tuto situaci reaguje špatně, požádat spolužáka, aby si přesedl. 

7. V hodině Tv, Vv, Pč tolerovat zvláštnosti dětí, přizpůsobit jim práci. 
8. Vyhledat pomoc paní asistentky Pavly Škodové (pokud je přítomna) či jiného 

proškoleného pracovníka. 
Iveta Jiříčková a Pavla Škodová 
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Základní škola Úpice-Lány, 
Palackého 793, 542 32 Úpice, 
č. t.: 499 881 124, 775 032 516, 
e-mail:zsul@zsul.cz; http://www.zsul.cz 
 

 

Prevence školní neúspěšnosti  
– opatření ke snížení školní neúspěšnosti žáků 

 
 identifikace žáka ve třídě – spolupráce se školní psycholožkou, třídním 

učitelem, výchovnou poradkyní a vyučujícím 
 individuální přístup v hodinách (za pomoci asistentů pedagoga) 
 diferencovaná práce v hodinách 
 zadávání individuálních úkolů 
 podpůrná opatření ve výuce (povolení určitých pomůcek, nácvik testu 

nanečisto) 
 zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci- informovanost 
 spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, 

školní psycholog, metodik prevence) 
 plán PLPP 
 koncepce domácí přípravy- povinnosti rodičů a dětí 
 konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem 

prevence 
 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika 
 individuální a skupinové doučování - využití šablon, speciální pedagogická 

péče, reedukace, pedagogická intervence 

 
 
 
 
 
Tento dokument je přílohou Preventivního programu. 
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Povinnosti zákonných zstupců 
 

 
 

Základní škola Úpice–Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice 
č. t.: 499 881 124, 775 032 516, e-mail: zsul@zsul.cz,  http://www.zsul.cz 

 
Vážení rodiče, 
po negativních zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli připomenout Vám touto cestou povinnosti 
zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků především v otázce omluv. Berte na vědomí, prosím, že 
pokud dítě neomluvíte včas v souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), načítají se žákům 
neomluvené hodiny. 
 

 1. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků  
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

 a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

 c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem: 
= doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů  
  (72 hodin) od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemným nebo telefonickým  
  vzkazem s požadavkem na předání informace třídnímu učiteli;  
= žák nejdéle do dvou dnů (48 hodin) po návratu do školy předloží třídnímu učiteli  
   zdůvodněnou omluvenku, podepsanou jedním z rodičů, na omluvném listě  
   v žákovské knížce. Pokud se tak nestane, žákovi bude uděleno výchovné opatření  
   dle Lánského desatera (LD 6 – neplnění si svých povinností). 

 e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
dítěte a žáka, a změny v těchto údajích, 

 f) nenarušovat vyučování. 
 

 2.  Docházka do školy 
 a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.    

 b) Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných 
důvodů. V případě častějších absencí může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře. 

 c) Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den 
třídní učitel, na více dnů ředitel školy se souhlasem třídního učitele. Písemnou žádost o 
toto uvolnění musí žák předložit předem (od doby uvedené na omluvence přebírá 
odpovědnost zákonný zástupce).  Opustí-li žák školu bez předchozí domluvy s učitelem, 
bude jeho čin klasifikován jako svévolný odchod ze školy. 

 d) Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.  

 e) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela 
nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto 
předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře 
pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem 
zákonného zástupce bez náhrady.  

 f) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy 
takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 g) Na základě žádosti rodičů se nemusí žák, který je z některého vyučovacího předmětu uvolněn, a ten spadá na krajní 
hodinu, této hodiny zúčastnit. 

 
………………………………odstřihněte, prosím, a předejte svému třídnímu učiteli ………………....………………………………. 

 

Jméno, příjmení žáka: …………………………………….………….…………… Třída: …………………… 
 
S povinnostmi rodičů jsme byli seznámeni:                 ................................................. 
                     podpis rodičů 
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 Základní škola Úpice–Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice 
č. t.: 499 881 124, mobil: 775 032 516, e-mail: zsul@zsul.cz, http://www.zsul.cz 

 

SOUHLAS RODIČŮ  
 

Vyplňte, prosím, pečlivě: 
 

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………..třída…………………… 
 

Jméno a příjmení rodičů: matka……………………………………  telefon…………………  
 

          otec…………………………………..…   telefon………………... 
 

Kontaktní telefon (komu volat v případě nutnosti):…………………………………………… 
 

 

1. Dávám svůj souhlas Základní škole Úpice-Lány k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní 
údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení 
zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona číslo 133/2000 
Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely 
vedení povinné dokumentace školy podle zákona číslo 561/2004 Sb. (školského zákona) 
v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, 
mimoškolní akce školy jako exkurze, školní výlety, kurzy pořádané školou, přijímací řízení na 
střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem 
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji 
pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní 
údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

 

2. Souhlasím s poskytováním poradenské služby mému dítěti. Poradenské služby ve škole 
poskytuje výchovný poradce, školní metodik prevence rizikového chování (sociálně 
patologických jevů), školní psycholog a odborný konzultant pro výchovu a vzdělávání, kteří 
spolupracují s třídními učiteli. Poradenské služby jsou zaměřeny dle vyhlášky 116/2011 Sb. na: 

 prevenci školní neúspěšnosti 
 primární prevenci sociálně patologických jevů 
 vytváření podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, 

pro rozvoj jejich osobnosti 
 kariérové poradenství (volba povolání a pozdější profesní uplatnění) 
 odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 podporu žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním 
 péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 
 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem 

 

     3. Souhlasím s kamerovým záznamovým systémem v prostorách školy a v jejím  
     nejbližším okolí. 

 

     4. Souhlasím se zveřejňováním fotografií či videozáznamů ze školních akcí (webové  
           stránky, tištěná média, regionální televize apod.) 
 
Doba platnosti souhlasu: celé období školní docházky 
 
Podpis rodičů:  
 
V Úpici 4. 9. 2017 
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ŽOLÍK 
Pravidla: 
 

1. Žák 6. až 9. třídy, který se v daném měsíci neprohřešil proti Řádu školy  
     včetně Lánského desatera, obdrží od třídního učitele dva žolíky. Rozdávat se  
     budou na třídnických hodinách, které jsou v uvedených třídách povinné,   
     nejdéle však k 1. dni v měsíci.  
 

2.  Žolík má dvě funkce: 
 20 žáků s největším počtem získaných, a po ukončení soutěže odevzdaných 

žolíků, odjedou na konci školního roku na tajný výlet na atraktivní místo na území 
ČR, příp. v „nejbližším“ zahraničí, plus jeden den volna v červnu. Jeden den volna 
v červnu si mohou vybrat i další žáci, kteří k datu uzávěrky nastřádají a odevzdají 
minimálně 13 žolíků.  
Pokud žák obdrží během školního roku ředitelskou důtku, ztrácí možnost výletu se  
zúčastnit. (Toto rozhodnutí není konečné. Lze ho zvrátit, pokud splní podmínku  
v bodě 3.) Toto rozhodnutí je nezvratné, pokud žák obdrží v pololetí snížený stupeň  
z chování nebo bude rodičům zaslán kárný dopis.  

 

 Žolíka mohou následující měsíc použít na škrtnutí špatné známky, kterou dostanou. 
Musí mít však žolíka v daný okamžik u sebe a ihned ho odevzdat konkrétnímu 
vyučujícímu. Každý učitel určí žákům pravidla pro svůj předmět, ze kterých 
žák zjistí, na které známky se žolík nevztahuje a jak často ho může použít. 
Platí pravidlo, že v daném měsíci se v daném předmětu může smazat pouze 
jedna známka. 

 

!POZOR: „Žolík je nepřenosný do dalších měsíců!“ (Příklad: žolík,  
kterého žák obdržel za své chování v září, lze použít jen v říjnu – vždy  
pouze následující měsíc.) 

 

3.  Během roku lze získat i tzv. „ŘEDITELSKÝ ŽOLÍK“. 
      Ten bude udělen zároveň s ředitelskou pochvalou a je přenosný i do dalších  

    měsíců. Nedá se však použít na předmět, kde byla již známka smazaná   
    žolíkem „obyčejným“. ŘEDITELSKÝ ŽOLÍK zároveň umožní žákovi    
    vrátit se do soutěže o tajný výlet. Jeden ŘŽ „vynuluje“ v této soutěži   
    jednu ŘD, ale nezapočítává se do celkového počtu žolíků. V případě  
    stejného počtu odevzdaných žolíků má přednost žák, který nedostal  
    ředitelskou důtku. 

 

4. Soutěž probíhá od září do května. Žák musí mít pro získání žolíka v daném měsíci 
splněnou 50% účast na vyučovacích hodinách. 

 

5. SOUTĚŽ TŘÍD  
Třída, která v daném pololetí dosáhne nejvyššího průměru počtu žolíků na jednoho 
žáka, bude chodit celý týden přednostně na oběd. Další podmínkou je, že každý žák 
třídy musí v daném pololetí získat žolíky (aspoň v jednom měsíci). 
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VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 
I. Pochvaly 
Žák může během  školního roku obdržet od jednotlivých vyučujících pochvaly, které se zapisují do 
žákovských knížek. Pochvala se uděluje za příkladné chování, mimořádnou aktivitu, obětavost, 
reprezentaci školy,… Pokud se podaří žákovi nasbírat pět pochval, dostává pochvalu třídního učitele, 
za deset pochval pochvalu ředitele školy. Za mimořádný čin (mimořádný výkon nebo úspěch) bude 
ředitelská pochvala udělena okamžitě. Zkrácené znění ředitelské pochvaly se uvádí i na vysvědčení. 
 
II. Sankce za přestupky proti Školnímu řádu ZŠ Úpice-Lány 

 

„LÁNSKÉ DESATERO“ (LD) 
 
 
1. Šikana, krádež, vulgární vyjadřování vůči dospělým, podvody (dle posouzení vyučujícího), 

poškozování dobrého jména školy (požívání alkoholu, kouření, užití návykové látky, distribuce 
návykové látky, nevhodné chování na veřejnosti), příp. jiná závažná provinění 

 
 Žákovi bude okamžitě udělena ředitelská důtka; pokud nedojde k nápravě, bude mu v pololetí 

snížen stupeň z chování. 
 Žákovi bude ihned uděleno napomenutí třídního učitele (nebo třídní důtka) za závažný 

přestupek dle zvážení třídního učitele (v návaznosti na případné již dříve udělené výchovné 
opatření). 

 
2. Méně závažná provinění ve srovnání s bodem 1 (podvod, lhaní, poškození  
    školního majetku,…), která nebudou hodnocena přímo ředitelskou nebo třídní  
    důtkou. 
 
3. Nevhodné chování a drzost vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům  
    školy a neuposlechnutí jejich pokynů 
 
4. Nevhodné chování a vyrušování při hodině a školních akcích (včetně LVVZ,  
    exkurzí, výletů, sportovní reprezentace apod.) 
 
5. Nevhodné chování o přestávce (nepřiměřené hlučné projevy, nebezpečné hry vedoucí  
    k úrazu, nevhodné chování u počítačů ve třídách, ignorování pokynů dozorujícího  
    učitele, manipulace s pomůckami, žaluziemi, vyklánění se z oken, intimní projevy…) 
 
6. Neplnění povinností, pozdní příchody na hodinu (i opakované zaspání),  
    nepřipravenost, opakované zapomínání, nepořádnost, nedostatečná domácí  
    příprava, neplnění úkolů, opisování úkolů, špatný poměr k práci  
 
7. Vulgární vyjadřování 
 
8. Nepřezouvání, nedodržování pořádku (třídy, chodby, šatny, tělocvična, WC, jídelna) 
 

 Znečistí-li žák některé z prostředí ve škole, je povinen svůj nepořádek uklidit (i v době svého 
volna po vyučování).  

 
 
9. Mobilní telefony, žvýkačky 
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-  zákaz používání mobilů při hodině, ve školní jídelně (včetně fronty na oběd), zákaz focení a 
natáčení o přestávkách 

-  zákaz stahování a prohlížení jakéhokoliv nevhodného materiálu (pornografie, rasismus, 
xenofobie, kyberšikana …) 

-  zákaz hraní nevhodných her (agresivita, násilí …) 
- při šetření šikany žákům (třídě) zrušen přístup k wifi, vydán zákaz používání telefonů i v době 

přestávek, rodiče informuje třídní učitel 
- při porušení pravidel bude mobil zabaven, uložen v trezoru k vyzvednutí 
- absolutní zákaz žvýkaček ve škole 
 

 
Systém sankcí za porušení LD č. 2 až 9: 
 
za  3 LD v jednom pololetí  = napomínání třídního učitele 
za  5 LD v jednom pololetí  = třídní důtka a pohovor s rodiči 
za 10 LD v jednom pololetí  = ředitelská důtka => výchovná komise => příp. snížený  
                                       stupeň z chování 
 
 
 
10. Neomluvená absence (rodič je povinen omlouvat své dítě do tří dnů)  

= do 10 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude  
   v případě záškoláctví udělena důtka třídního učitele   
 
= 11 až 15 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude  
    v případě záškoláctví udělena důtka ředitele školy  
 
= 16 až 25 neomluvených hodin – bude svolána výchovná komise, žákovi  
   bude v případě záškoláctví v příslušném pololetí udělen 2. stupeň  
   z chování   
 
= nad 25 neomluvených hodin - hlášení na OSPOD, žákovi bude v pololetí  
   v případě záškoláctví udělen 3. stupeň z chování  

 
  = při opakovaném zaspání spojeném s celodenní absencí ve škole bude  
                žákovi v prvním případě udělena důtka třídního učitele, při opakovaném  
                činu ředitelská důtka, zameškané hodiny nebudou omluveny   
 

= při svévolném opuštění školy bude žákovi udělena ředitelská důtka,  
   hodiny nebudou omluveny  

 
 
V případě sporného omlouvání absencí budou rodiče pozváni do školy  
k vyřešení situace osobním jednáním.  
 
 
Další opatření dle metodického pokynu MŠMT „Záškoláctví“. 
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Základní škola Úpice–Lány       
Palackého 793                                 
IČO: 70883548 
542 32 Úpice 

č. t.: 499 881 124, 775 032 516             
e-mail: zsul@zsul.cz                   
 http:// www.zsul.cz 

   

  

Záznam z jednání o problematickém chování žáka 

školní rok 2017/2018 
Jméno 
žáka:……………………………………………………………………………………...………… Nar.: …………………………

Ročník: ……………………………………………….. Třída: ………………………………………...…

Škola: …………………………………………………...…………………………………………. 

Rizikové chování (zaškrtněte): 

 ze strany žáka  ze strany rodičů  ze strany školy

    
neplnění školních povinností 

  

nedostatečná kontrola 
školních výsledků dítěte   

problémy v komunikaci se 
žákem 

    
nenošení pomůcek 

  

nedostatečná spolupráce se 
školou   

problémy v komunikaci s 
rodiči 

bez domácích úkolů   nevhodný příklad   
nedostatečná spolupráce s 

rodiči 

záškoláctví   ohrožení výchovy mládeže   nedostatečná pomoc žákovi

hrubé vyrušování při vyučování       duševní týrání   
nerespektování 

důstojnosti žáka 

agresivita   tělesné týrání   jiné (vyplňte pole níže):

vulgární chování   sexuální zneužívání   

šikana   zneužívání k trestné činnosti   
  

    
nevhodné chování k pracovníkům školy a při akcích školy 

  

zneužívání formou vlivu sekt 
a náboženských hnutí   

  

kouření a nabízení cigaret ostatním   
neomlouvání nepřítomnosti 

žáka 
    

    
pití alkoholu a jeho poskytování ostatním 

  
jiné (vyplňte pole níže): 

  
  

vandalismus         

    
nošení nevhodných a nebezpečných předmětů do školy 

  
  

  
  

    jiné (vyplňte): 

  
  

  
  

  Poznámky: 
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1. Řešení problému se žákem ve škole 

Forma: Datum: 

Účastníci jednání: Podpisy: 

  Krátký popis jednání: 

  Závěry jednání a datum kontroly: 

 Závěry kontroly po stanoveném období: 
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  Datum a podpisy (datum další kontroly): 

2. Řešení problému s rodiči 

Forma: Datum: 

  Popis výchovného problému: 

  Úkoly školy: 

 Úkoly rodičů: 

  Úkoly žáka / žákyně: 

  Úkoly dalsších zainteresovaných osob: 
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  Datum kontroly: 

  Jména účastníků:  Podpisy: 

Ředitel školy:   

Třídní učitel:   

Výchovný poradce:   

Metodik prevence:   

Rodič:   

Žák:   

Krátký popis výsledného efektu po určitém období: 

Datum a podpis: Datum kontroly: 

3. Výchovná komise se zástupcem OSPOD 

Forma: Datum: 

  Popis výchovného problému: 

  Úkoly školy: 

 Úkoly rodičů: 

  Úkoly žáka / žákyně: 

  Úkoly dalsších zainteresovaných osob: 
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  Datum kontroly: 

  Jména účastníků:  Podpisy: 

Ředitel školy:   

Třídní učitel:   

Výchovný poradce:   

Metodik prevence:   

Zástupce OSPOD:   

Rodič:   

Žák:   

Krátký popis výsledného efektu po určitém období: 

Datum a podpis: Datum kontroly: 
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