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Vyhodnocení rizikového chování žáků ve školním roce 2021/2022 
Řešené případy rizikového chování žáků ve školním roce 2020/2021 

1. Špatné vztahy ve třídě - (10 případů – 1.A, 1.B, 3.B, 4.B, 4.A, 6.A, 7.B,  8.A, 8.B) 

2. Krádež - (2 případ – 5.B, 7.A) 

3. Kyberšikana - (0 případů ) 

4. Agresívní chování - (3 případy 3.A, 5.A, 8.A) 

5. Podvod, lhaní - (0 případů) 

6. Návykové látka, sebepoškozování -  (3případy – 7.B, 8.A,7.A, 6.A) 

7. Neomluvená absence -  (3 případy – 9.tř.,7.B) 

 

Hlavní cíl MPP pro školní rok 2021/2022 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole 
 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování špatných vztahů 

ve třídě a příznaků šikany 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů špatných vztahů ve třídách  

               a agresivního chování s příznaky šikany 

 

2. dílčí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Výstup: provést u žáků dotazníkové šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální 

sítě)  

4. dílčí cíl: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami (tabák, alkohol, 

marihuana) 

      Výstup: zaznamenat všechny projevy změněného chování ohrožené skupiny žáků 

(pozorování žáků) 

 
Vyhodnocení 1. dílčího cíle: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování 

příznaků šikany 

Počet oznámených případů: 10 

Počet řešených případů: 10(24 žáků, v žádném  oznámeném případu šikana nebyla prokázána) 

Všechny případy byly řádně prošetřeny, chování bylo rozebráno, byla udělena kázeňská 

opatření. U jedné žákyně došlo k přeřazení do paralelní třídy. Ve všech případech se jednalo  

o agresívní chování žáků vůči sobě, ve 2 případech došlo k zdravotnímu poškození. Tím, že 

samotní žáci nevhodné chování nahlásili, nepřerostlo toto chování v šikanu.  

V školním roce 2020/2021 byly řešeny 3 případy. I přestože došlo k zvýšení počtu případů, 

daří se nevhodné chování v třídních kolektivech odhalit a řešit.  

 

 



  

Vyhodnocení 2. dílčího cíle: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

Absence byla důsledně sledována třídními učiteli, musela být řádně omluvena v el. žákovské 

knížce nebo v omluvném listu. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků s častou absencí byla 

dobrá. Ve školním roce 2020/2021 byla řešena neomluvená absence v rozsahu 63h u žákyně 

5.B, která se do výuky nezapojovala do prezenční ani distanční  výuky  od 1. září. Celá 

situace byla  řešena s OSPODem. Žákyni byl udělen 2. stupeň z chování. 

Druhý případ neomluvené absence byl řešen s žákem 8. ročníku v rozsahu 8 hod. Zde byl 

udělen snížený stupeň z chování. 

Ve školním roce byla řešena neomluvená absence u 3 žáků. V prvém případě se jednalo o 51 

neomluvených hodin žáka 9. ročníku. Chlapec byl v péči tety, se kterou byla celá situace 

opakovaně řešena. Byla jí doporučena s polupráce s OSPODem. Chlapci byla v 1.pololetí 

udělený 2. stupeň z chování. K 31.1.2022 chlapec přešel na  základní školu do Frýdku-

Místku.. 

V dalších dvou případech se jednalo o žáka 9. ročníku – 2 neomluvené hodiny a žákyni 7.B, 

kde byla neomluvená absence v rozsahu 6 hodin. V obou případech byla udělena kázeňská 

opatření. 

 

Vyhodnocení 3. dílčího cíle: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla většina výuky formou distanční výuky. Tato forma 

výuky s sebou přinesla i řadu problémů. Žáci si často stěžovali na problémy s technikou, 

nepřipojovali  se kamerou, mikrofony. Během výuky hráli počítačové hry, posílali si 

navzájem nevhodné vzkazy, vypínali si vzájemně možnost připojení, dělali si naschvály. 

Docházelo i k podvodům během výuky – opisování, přepisování.  

U jednoho žáka byla diagnostikován závislost na počítači.  

Ve školním roce 2021/2022 se výuka vrátila do prezenční podoby a s tím souvisí, že i doba, 

kterou děti u počítačů trávily se snížila. V tomto školním roce neproběhlo statistické šetření, 

kolik času žáci tráví na PC, soc. sítích, telefonech, televizi. Z rozhovorů s žáky ale vyplývá, 

že je to až několik hodin denně. Ve 4. a 5. třídě proběhl prožitkový program Jsi online.  

 

 

 

Vyhodnocení 4. dílčího cíle: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými  

(tabák, alkohol, marihuana) 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme řešili 2 případy experimentování s návykovámi látkami       

u žákyň 7. ročníku (léky  + alkohol).Tento případ přerostl v sebepoškozování. Toto rizikové  

 



  

chování bylo řešeno se zákonnými zástupci těchto žákyň. Bylo jim doporučeno vyhledat  

 

odbornou pomoc dětského psychooga. 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zjištěno  u žáka 7.B a žákyně 8.A kouření elektronické  

 

cigarety v prostorách školy. U dvou žáků  z 8.A a 6.A byla zjištěna distribuce elektronických  

 

cigaret. Tyto přestupky proti ŠŘ byly řešeny udělením kázeškých opatření.   

 

 

Další případy řešení rizikového chování žáků 

 

 Ve školní roce 2021/2022 proběhlo také šetření dvou krádeží. V  případě žáka 7.A se 

 

 jednalo o krádež školního majetku. Zde byl udělen snížený stupeň z chování.  

 

Další krádež, krádež peněz spolužákovi, se týkala žákyně 5.B, které bylo uděleno kázeňské  

 

opatření. 

 

 

 

Hlavní cíl MPP pro školní rok 2022/2023 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole 
 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování příznaků šikany 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů agresivního chování 

s příznaky šikany 

 

2. dílí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním 2019/2020 a 2020/2021 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Výstup: provést u žáků dotazníkové šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální 

sítě)  

4. dílčí cíl: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami (tabák, alkohol, 

marihuana) 

      Výstup: zaznamenat všechny projevy změněného chování ohrožené skupiny žáků 

       (pozorování žáků) 

5. dílčí cíl: sledovat projevy vandalismu u žáků 

       Výstup: porovnat případy vandalismu u žáků školy ve školním roce 2020/2021 a  

       2021/22) 

 

 

 

I. informace a koordinace 

1. vzdělávací systém pedagogů 
a) DVVP – dle nabídky  
Termín: průběžně 

Určeno pro: pedagogičtí pracovníci 



  

 Zodpovídá:   ŠMP a ředitel školy 

- 14. krajská konference k prevenci rizikových forem chování  
Termín: 3.a 4. 10. 2022 

Určeno pro: ŠMP,VP 

Zodpovídá: ředitel školy 

 

 

b) koordinace vzdělávání v rámci zdravého životního stylu 

 

- ŠVP ZV Škola pro život – plnění platných vzdělávacích osnov, rozpracování úkolů 

týkajících se rizikového chování žáků do časových plánů 

Termín: průběžně 

Určeno pro: všichni PP 

Zodpovídá: předsedové PK, vedení školy 

 

 

c) informační a osvětové aktivity 

- Knihovnička - sborovna, učitelská knihovna 

Cíl: doplňovat knihovničku vhodnou literaturou týkající se rizikového chování žáků, odebírat 

časopis Prevence 

Termín: průběžně 

Zodpovídá : ŠMP, p.u. Juřicová, vedení školy 

 

- Nástěnka 

Cíl: informovat žáky a jejich zákonné zástupce o prevenci rizikového chování žáků,                

o institucích zabývajících se řešením problémů v oblasti rizikového chování žáků v regionu 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: VP, ŠMP 

 

- Informace o nabídce volnočasových aktivit ve škole  

Cíl: upozornit zákonné zástupce na nabídku školních zájmových útvarů 

Termín: do 27.9.2022 

Zodpovídá: TU, z.ř.š. 

 

- Prezentace a informace zákonným zástupcům 

Cíl: seznámit zákonné zástupce s MPP, ŠPS, PPŠ 

Termín: 6.10.2022 (TS) 

Zodpovídá: TU, vedení školy 

 

d) organizační řád školy (školní řád) 

 

1. pravidelná a důsledná kontrola absence žáků 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: TU 

 

2. seznámení se školním řádem 

Cíl: seznámit žáky s platným školním řádem 

Termín: 1.9.2022 

Zodpovídá.: TU 

 

 

 



  

II. poradenství 
 

a) směrem k žákům a zákonným zástupcům 

- konzultační hodiny 

 

ŠMP     středa   9:45 – 10:25, odpoledne pak kdykoli po telefonické domluvě 

VP        středa 10:30 – 11:30, odpoledne pak kdykoli po telefonické domluvě 

 

- budování důvěry VP (ŠMP) 

1. možnost pravidelného kontaktu se žáky ve škole 

Termín: průběžně podle potřeby 

Zodpovídá: VP, ŠMP 

 

      2. schránka důvěry 

Termín: průběžně podle potřeby 

Zodpovídá: VP 

 

 

 b) směrem k pedagogům 

 

- Spolupráce TU s VP a ŠMP 

Termín: průběžně, provozní porady a PR  

 

III. rozvoj postojů a dovedností žáků 
a) třídní prožitkové programy 

Témata: viz rozpis 

Termín: viz rozpis 

Určeno pro: 1. – 9. ročník 

Zajistí: ŠMP, zástupce ředitele 

 

b) Den prevence (Týden preventivních aktivit) 
Termín: v 2.pololetí (dle nabítky lektorů) 

Určeno: 1. – 9. ročník 

Zodpovídá: VP, ŠMP, TU, vedení školy 

 

 

Evaluace 
Metody: porovnávání neomluvené a omluvené absence v tř. výkazech za šk. rok 

2020/2021,2021/2022, pohovory s žáky, pozorování, srovnávání řešených případů). 

 

 

V Palkovicích 29.9.2022                                                        Mgr. Alice Gorelová 

 

 

 

 

 

 

 


