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1. Úvod 

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k před-

cházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, 

k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností 

a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v ob-

lastech uvedených s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo 

co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

  

Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu 

k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-

28), který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím ri-

zikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitis-

mus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, závislostní chování, 

užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chová-

ní v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální riziko-

vé chování. 

 

2. Charakteristika školy a její specifika 

Typ školy: Gymnázium Jiřího Ortena je všeobecně vzdělávací škola poskytující střední 

vzdělání s maturitou ve dvou typech studijních oborů trvajících 4 roky nebo 8 let. 

Rizikové faktory: chování žáků ve školních skupinách 

Riziková místa: vnější okolí školy 

 

3. Analýza současného stavu na škole 

Kromě záškoláctví, poruch příjmu potravy a mírnějších projevů nadřazenosti se na škole 

neobjevují žádné nové problémy.  

 

Počet žáků:  460 

Počet tříd:   16 

Počet učitelů:  38 + 1 asistent pedagoga 
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Konzultační hodiny 

 

PaedDr. Jana Budajová (místnost 310) 

– výchovný poradce, školní metodik prevence 

 

pátek 10.00 – 10.40 

 

 

Mgr. Ilona Gembiczká (místnost 231) 

– výchovný poradce 

 

pondělí 8.05 – 8.50 

úterý 10.55 – 11.40 

 

nebo dle dohody 

 

4. Garant programu a spolupracovníci 

 za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá školní metodik prevence rizikového 

chování PaedDr. Jana Budajová (ŠMP) 

 ŠMP spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, s odborníky a insti-

tucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků 

 ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem 

 ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček je garantem MPP 

 

5. Cíle prevence na škole 

 

Základním cílem prevence rizikového chování na Gymnáziu Jiřího Ortena je: 

 výchova žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového cho-

vání v daných oblastech 

 sociální a osobnostní rozvoj žáků i rozvoj jejich komunikačních dovedností 

 osvojením umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních vlastností a sebedůvěry, 

poznání druhých a respektovaní individuality svých vrstevníků 

 vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře, která je přiměře-

ná jejich věku, zvyšováním odolnosti vůči sociálně nežádoucím jevům zajistit pod-

nětné sociální klima ve škole, prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, 

předcházení vzniku jakékoliv formy rizikového chování 
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 nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy a vést žáky ke 

zdravému životnímu stylu, formování a upevňování odpovědného postoje žáků za 

své zdraví 

 

Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění MPP do osnov a učebních plá-

nů školního vzdělávacího programu školy, zapracováním do školního řádu a vnitřního řá-

du a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole. 

MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, zapo-

jení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. 

Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času. 

  

 zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, posilovat jejich správné hodnoty 

a postoje 

 zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v ŠVP 

 realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 

 pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, 

přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou 

 nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost 

 vytvořit funkční preventivní program školy 

 získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nut-

nosti prevence a její realizace 

 zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat sebeovládání a nenásilné 

zvládání konfliktů 

 zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili „rádi“ 

 zapojit organizace do preventivního programu školy 

 usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou 

 podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence riziko-

vého chování 

 snížit počet rizikového chování u žáků školy (záškoláctví, potírání projevů šikany, 

kyberšikany, nadřazenosti atd.) 

 vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy 

 udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu 
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6. Prevence – obsah a aktivity 

6.1. Aktivity pro žáky 

 přednášky a besedy (v rámci MPP, školy, spolupráce s PPP, se společností ACET, 

ÚP a dalšími organizacemi) 

 výukové bloky – zaměřené na prevenci rizikového chování nebo týkající se zdravého 

způsobu života (realizace ŠMP, učitelé ZSV a odborných předmětů) 

 volnočasové aktivity – sportovní, kulturní mimo vyučování 

 sportovní akce – turistické, sportovní, lyžařské kurzy 

 poradenská činnost – VP, ŠMP, ŘŠ 

 kulturní akce – zájezdy do zahraničí, na výstavy, návštěvy kina, exkurze 

 environmentální projekty 

 akce pořádané žáky -  peněžní sbírky (Světluška, Srdíčkový den, Rozum a cit), daro-

vání krve 

 Community service 

 maraton čtení aneb učitelé čtou knihy 

 adaptační kurzy 

 

6.1.1. Volnočasové aktivity mimo vyučování 

garant den/ hodina náplň 

L. Provaz podle nabídky –  

6 představení ročně 

Klub mladého diváka 

– návštěva divadelních před-

stavení v Praze 

Z. Rudolf  pondělí 16.00 – 18.00 sportovní hry - volejbal 

D. Zatloukalová pondělí 16.00 – 17.00 sportovní hry - basketbal 

P. Němeček pátek 14.30 – 16.00 sportovní hry 

M. Mann pondělí 16.00 – 17.30 sportovní hry- kroužek lezení 

H. Kořistková čtvrtek 16.00 – 17.30 sportovní hry- kroužek lezení 

M. Mann úterý 15.20 – 16.20 kroužek jógy 

Z. Licek pátek 14.30 – 16.00 Pěvecký sbor Gaudeamus 

E. Moravcová pátek 14.00 – 15.30 Mladý zdravotník – základy 

první pomoci, příprava na 

soutěž Mladých zdravotních 

hlídek 

J. Černohorský úterý 16.00 – 17.30 fotokroužek 
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M. Klíma pondělí 16.00 – 19.00 tvorba filmů 

 

6.2. Aktivity pro rodiče 

  rodiče budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů na rodičovských 

schůzkách 

  Dny otevřených dveří 

  maturitní plesy 

  metodická pomoc rodičům, jejichž dítě má problémy s návykovými látkami 

  obecné informace o drogách 

  informace rodičům i studentům o způsobu řešení přestupků, seznámení se sankcemi  

 za porušení školního řádu 

 spolupráce s rodiči, jejichž dítě má nějaký handicap 

  informace o různých aktivitách žáků na webových stránkách školy 

 

6.3. Přehled témat souvisejících s MPP v rámci jednotlivých předmětů 

třída předmět téma 

všechny třídy tělesná výchova zdravý životní styl 

všechny třídy IVT kyberšikana 

prima ONV šikana, kyberšikana, duševní 

a tělesné zdraví 

sekunda ONV Multikulturní výchova, vztah 

k menšinám, k sociálně a 

zdravotně znevýhodněným 

tercie ONV AIDS/HIV, antikoncepce, 

nebezpečné způsoby chová-

ní, návykové látky, závislost, 

domácí násilí 

kvarta ONV alkoholizmus, tabakizmus, 

gamblerství, toxikomanie, 

rasizmus, xenofobie 

 FRJ vandalizmus, agresivita a 

šikana 

1. ročník, kvinta BIO vliv konopí a tabáku 

 ZSV sociální deviace-šikana, stal-

king, mobbing, bossing, do-

mácí násilí, syndrom CAN 

 ANJ nezdravá výživa, závislost na 
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Tv a PC, práce pro charitu 

 DEJ křesťanství-náboženská tole-

rance, multikulturalita 

 LIT Bible-náboženská tolerance 

2. ročník, sexta ZSV člověk a společnost-majorita, 

minorita, rasizmus, holocaust 

 NEJ kouření, deprese, vztahy 

 ANJ násilí, závislost na módních 

trendech, mobil, workoholi-

zmus a jeho problémy 

 DEJ rasizmus 

 LIT alkoholizmus, prostituce, 

kriminalita, homosexualita 

3. ročník, septima BIO biologie člověka, vliv návy-

kových látek 

 CHE alkohol, kvašení 

 ZSV intolerance, nacionalizmus, 

nacizmus, fašizmus, 

apartheid 

 psychologie duševní poruchy a závislosti 

 SSV člověk jako sociální bytost 

 AJ konverzace sport, zdravý životní styl 

 ANJ palčivé problémy světa-

drogy, nezaměstnanost, kou-

ření, generační problémy 

 NJ konverzace multikulturalizmus 

 DEJ antisemitizmus, genocida 

4. ročník, oktáva ZSV etika, hodnotové žebříčky 

 psychologie sebepoznání, duševní hygie-

na 

 SSV extremizmus 

 ANJ problémy 21. století, násilí na 

stadionech, rozvodovost 

 NJ konverzace extremizmus 

 LIT alkoholizmus, drogová závis-

lost, poruchy chování 
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7. Časový harmonogram  

 

třída  měsíc garant aktivita 

V1A srpen Bauer, Budajová, Čepková adaptační kurz 

C1A srpen Bauer, Budajová, Doležalová adaptační kurz 

C1B srpen Bauer, Budajová, Douša adaptační kurz 

V5A září Bartoníček, Maňák environmentální projekt 

výběr žáků září Bartoň, Maňák výměnný pobyt v Číně 

V4A září Budajová, Posselt výměnný pobyt se SRN 

(Hoyeswerda) 

C2B září Bartoň, Králová výměnný pobyt s Nizozemím 

výběr žáků září Douša, Březinová výměnný pobyt s USA 

výběr žáků říjen Doležalová, Posselt výměnný pobyt s Polskem 

C2B říjen Králová Dejte knihám šanci – Commu-

nity servise 

žáci, učitelé říjen Králová, Peková, Oliva Veletrh cestovního ruchu – 

příprava, losování 

V6A, C2A,B říjen Novotný výměnný pobyt se SRN 

(Rathenow) 

výběr žáků říjen Černohorský Fotografická exkurze Polsko 

výběr žáků říjen Olivová Přírodovědný klokan - soutěž 

učitelé říjen Krumphanzlová, Březinová Projekt ČED - příprava 

V6A, C2A,B listopad Gembická, Maňák, Vepřková, 

Provaz 

Projekt - Terezín 

V1A listopad Suková, Kopecký Safety internet 

výběr žáků listopad Licek, Králová, Peková, Pos-

selt, Oliva 

Pro koho je brána těsná – mu-

zikál Gaudeamus 

V7A, C3A,B,  listopad vyučující ANJ Návštěvy divadelního předsta-

vení 

žáci, učitelé listopad Králová, Peková, Oliva Veletrh cestovního ruchu - 

projekt 

výběr žáků listopad vyučující NEJ Němčinář roku - soutež 

výběr žáků listopad vyučující ANJ Angličtinář roku - soutěž 

rodiče prosinec vedení školy, Budajová Den otevřených dveří 

výběr žáků prosinec Gembická, Peková Mladý Demosthénes - soutěž 

žáci, učitelé, 

rodiče 

prosinec R. Bartoníček Zlatá křída – sportovní utkání 

ve volejbale 

všichni žáci prosinec pedagogové vánoční projekt 

V2A, V5A, leden vyučující TV lyžařský zájezd 
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C1A, C1B 

V1A leden Suková, Kopecký Bezpečný internet 

C3A, B, V7A únor Gembická, Maňák Debatní liga 

V2A únor Gembická, ACET Rasizmus, neonacizmus, xeno-

fobie 

V8A, C4A,B únor Budajová Úřad práce - beseda 

výběr žáků březen Krumphanzlová, Březinová ČED - projekt 

výběr žáků březen Tůmová, Štrůblová, Svobodo-

vá 

Výměnný pobyt s Francií 

výběr žáků duben Vepřková Osvětim - exkurze 

V3A květen Bartoníček, Olivová, Němeček environmentální týdenní pro-

jekt 

V5A, C1A, 

C1B 

květen Budajová, ACET Sex, AIDS a vztahy 

V6A červen Novotný projekt Rathenow 

V4A červen Budajová, Posselt projekt Hoyeswerda 

výběr žáků červen Doležalová, Posselt projekt Jaworzno 

    

V7A, C3A, 

C3B 

červen vyučující TV turistický kurz 

všichni žáci červen všichni vyučující projekt Týden za školou 

     

 

 

8. Podklady v legislativě 

 

Metodický pokyn  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování  

Výklad k novele Vyhláška 72 

Výklad k novele Vyhláška 73 

Výklad vyhlášky č. 147/ 2011 Sb. otázky a odpovědi  

Novela školského zákona č. 472/ 2011 Sb. 

 

Zákony: 

561/2004 Sb.  

49/2009 Sb. 

http://www.msmt.cz/file/30376
http://www.msmt.cz/file/20273
http://www.msmt.cz/file/20307
http://www.msmt.cz/file/20308
http://www.msmt.cz/file/20309
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-472-2011-sb-kterym-se-meni-skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-49-2009-sb-kterym-se-meni-zakon-c-561-2004-sb
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Novela vyhlášky72/2005 Sb. 

72/2005 Sb. 

Novela vyhlášky73/2005 Sb. 

 

 

9. Evaluace MPP ze školního roku 2015–2016 

 

Adaptační kurzy 
 

I tento rok se uskutečnily ve spolupráci s Mgr. Ivanem Bauerem a jeho agenturou pro pořádá-

ní volnočasových aktivit Hobit dvoudenní adaptační kurzy, které se pro každý nový ročník 

konají pravidelně poslední týden v srpnu. Těch letošních se zúčastnilo 93 žáků budoucích 

prvních ročníků čtyřletého a osmiletého gymnázia. Do programu byly zařazeny různé typy 

her, jejichž prostřednicvím se měl: 

 založit nový třídní kolektiv 

 minimalizovat stres z přechodu na střední školu 

 integrovat „sólo“ žáky a tradiční skupinky ze ZŠ do nově vznikajícího kolektivu 

 naučit se pomáhat druhým a tím předcházet vzniku šikany 

 využít volný čas 

 seznámit se s třídním profesorem a poznat osobu výchovného poradce 

Ve dnech 26. a 31. srpna 2016 obživly ještě stále prázdné chodby a třídy novými studenty, 

kteří si zde užívali svůj adaptační kurz. Zpočátku byly pocity budoucích spolužáků a potenci-

álních kamarádů smíšené. Ale během dvou dnů všechny obavy z neznámého prostředí a no-

vých lidí vystřídala jistota, že se v „té nové škole“ neztratíme. Za všechny spolužáky můžeme 

říci, že adaptační kurz pomohl nejen nám, ale i všem ostatním začínajícím studentům. 

Zapsala Martina Veberová a Kristýna Šibravová 

 

 

 

 

 

http://www.prevence-info.cz/legislativa/novela-vyhlasky-722005-sb-o-poskytovani-poradenskych-sluzeb-ve-skolach-skolskych-poraden
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
http://www.prevence-info.cz/legislativa/novela-vyhlasky-732005-sb-o-vzdelavani-deti-zaku-studentu-se-specialnimi-vzdelavacimi-po
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Adaptační kurz C1A 

 

   

Jako třída jsme se poprvé blíže seznámili v pátek 28. srpna. Bohužel jsme se nedostavili v 

plném počtu. Naše první hry probíhaly rozpačitě, ovšem naše rozpačitost brzy opadla. Po set-

kání s třídním učitelem, jsme si ho velice oblíbili.  Jeho duševní podpora nás doprovázela 

celým adaptačním kurzem. Po vyčerpávajícím běhu v rozsahu asi 1000 kilometrů, jsme se 

mezi sebou už nijak neostýchali. Během kurzu jsme se sblížili nejen s novými spolužáky, ale i 

s prostředím školy. A už se těšíme na pasování a školní život. 

Tímto bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Ivanu Bauerovi a jeho pomocníkům Mar-

tinovi, Páje a Kubovi.  

V5A – projekt Jizerské hory 

 
 

 

Ve druhém týdnu školního roku jsme absolvovali již 11. ročník pracovně naučného pobytu 

v Jizerských horách, který naše škola organizuje se sdružením Čmelák z Liberce. Jako dozor 

se při něm v průběhu oněch let vystřídalo několik učitelů, stálicí této akce je pan učitel Barto-

níček, který jediný prošel všemi jedenácti ročníky! 

Pracovní se pobytu říká proto, že jsme si za svou práci vysloužili týden strávený v Mariánsko-

horských boudách. Práce se vešla do dvou dnů a spočívala v bílení chaty, sekání dřeva a plení 

záhonů v lesní školce. 

Naučný je pobyt proto, že se v jeho průběhu seznamujeme s Jizerskými horami a jejich příro-

dou. První naučnou aktivitu zorganizoval Čmelák a byla to přednáška spojená s botanickou 

procházkou v okolí chaty. Ostatní přednášky obstaral pan Bartoníček s panem Posseltem. Ve 

středu jsme podnikli dvacetikilometrový výlet, okruh přes Protrženou přehradu, Malou jizer-

skou louku, Smědavu a Jizeru, druhou nejvyšší horu Jizerek. I během výletu jsme od našeho 

pedagogického dozoru dostávali informace o vegetaci, fauně, vodstvu, drahokamech, historii 

a obyvatelstvu Jizerských hor. Každý večer nám na dobrou noc předčítal pan učitel Bartoní-

ček příběhy z Knihy o Jizerských horách, kterou napsal Miloslav Nevrlý, znalec Jizerských 

hor. 
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Na oběd jsme si dvakrát došli do tři kilometry vzdáleného hostince, přičemž jsme museli pře-

konat téměř čtyři stovky výškových metrů. Jednou jsme při tom udělali odbočku na vodopády 

říčky Jedlová. Jelikož v chatě nebyla ani elektřina, ani voda, topili jsme si v kamnech a mýt 

jsme se chodili do nádrže na horském potoce. Ve volném čase jsme se bavili sběrem hub, va-

řením, sezením u táboráku a podobně. 

Týden, strávený na úvod školního roku v třídním kolektivu, se vydařil tak, že některým bylo v 

pátek ráno líto, že odjíždíme. 

V5A 

 

Soutěž ROZPOČTI SI TO! 

 

 
 

 

Jedná se o interaktivní soutěž portálu Finanční gramotnost do škol. 

Hlavním tématem soutěže je rozpočet domácnosti. Účastníci se naučí, jaká je hodnota 

peněz, kolik co stojí, jak sestavit rodinný rozpočet, jak lze investovat a mnoho dalšího. 

Soutěž začne 1. 10. 2015 a bude trvat do 6. 1. 2016 on-line na webových stránkách. 10 nejlep-

ších týmů z kategorie SŠ postoupí do finále, které se uskuteční 18. 3. 2016 v Praze. 

Studenti si sestaví svůj 3–5členný tým, ve kterém musí být alespoň 1 dospělá osoba. Společně 

pak budou zpracovávat různé úkoly týkající se rozpočtu. Soutěž si také klade za cíl vést účast-

níky k samostatnosti, k týmové práci a k tomu, aby se něco nového naučili. Zároveň zapojuje i 

rodiče (a učitele), aby si uvědomili důležitost finančního vzdělávání a sami si také odnesli no-

vé poznatky. 

Fotovycházka za architekturou 

 

 

Zvu všechny studenty, kteří mají zájem o fotografování a práci ve fotokroužku k malé foto-

grafické vycházce za architekturou Kutné Hory. 
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Doporučená technika: širokoúhlý objektiv, sluneční clona, stativ vhodný. 

Případné dotazy a další informace kabinet fyziky. 

Jiří Černohorský 

 

Braniboři v Čechách 2015 

 

   

V neděli 11. října se třída V6A spolu se zástupci druhého ročníku sešla v odpoledních ho-

dinách ve škole, aby přivítala každoroční návštěvu studentů z německého Rathenow. Letošní 

ročník „Braniborů v Čechách“, jak je tato akce neoficiálně nazývána, byl pro našeho pana 

ředitele výjimečný hned ze dvou důvodů: Zaprvé on sám byl letos hostitelem a zadruhé 

přivítal doma vnuka německého zakladatele této nejdéle trvající výměny naší školy, což nám 

sám v pondělí v aule připomněl. Většina z nás hned v neděli Němcům ukázala příjemná 

zákoutí Kutné Hory, např. kavárny a místní čajovnu, a pak jsme je nechali usadit se u nás do-

ma. V pondělí nás čekal jediný společný oficiální program, kdy jsme naše hosty v němčině 

prováděli po škole. Po krátké prezentaci českých zvyků a tradic jsme se opět sešli, abychom 

naše německé přátele naučili něco z češtiny, konkrétně abecedu, pár základních frází a 

počítání do deseti. Zatímco my jsme se vydali na výuku, Němci s Filipem Slavíčkem jako 

průvodcem zamířili do Vlašského dvora. Odpoledne následoval volný program, kdy většina 

zamířila na bobovou dráhu. V úterý jsme vyložili Němce na hlavním nádraží v Sedlci, odkud 

za doprovodu pana P. Novotného vyrazili do Prahy. Odpoledne mnoho z nás vyrazilo na bow-

ling, kde jsme naše hosty poněkud předčili. Ve středu jsme Branibory zanechali v nepříliš 

příjemném počasí v chrámu v Sedlci, opět s průvodcem z naší třídy. Kvůli nekončícímu dešti 

jsme nalezli azyl v kavárnách. Čtvrtek vypadal stejně jako úterý: Ráno jsme se opět sešli na 

hl. nádraží a Němce předali do rukou pana Novotného. Odpoledne jsme nechali naše hosty 

zabalit si, načež jsme se všichni sešli na společné večeři v „Ruthardce“. Nazítří ráno jsme se 

sešli před školou, kde jsme se všichni patřičně rozloučili, udělali foto před vlající vlajkou a 

zamávali na pozdrav, a když autobus minul školní hrušeň, vrátili jsme se všichni zase do la-

vic. Pokračování v červnu… 

Jakub Rejfek (V6A) 

 

 

Safer internet    

V pátek 13. 11. 2015 se naše třída s paní učitelkou Sukovou a panem učitelem Kopeckým 

zúčastnila své historicky první besedy se jménem Safer internet. Jak již můžete odvodit z 

názvu, byla beseda o internetu, tedy spíš nebezpečí internetu a hlavně o nebezpečí sociálních 

sítí. Beseda se konala v městské knihovně. Celá přednáška byla doprovázena pěknou prezen-
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tací plnou videí a obrázků. Také jsme se bavili o tom, kdo z nás tráví na počítači nejvíce času. 

Na tom mne nejvíce překvapilo, že někteří z naší třídy dokáží o víkendu strávit na počítači až 

6 hodin. Beseda se celé třídě moc líbila, proto jsme ji na konci pochválili potleskem.Zapsala: 

Klára Šťastná V1A 

 

V pátek 5. 2. 2016 se polovina třídy V3A sešla před školou. V 

rámci výuky informatiky jsme vyrazili do Městské knihovny v Kutné Hoře, kde nás čekala 

beseda o bezpečném používání internetu. Po sundání zimních kabátů a bot jsme se pohodlně 

usadili a zaposlouchali se do přednášky. Během prezentace jsme odpovídali na různé otázky. 

    

Například kolik času trávíme u počítače, zda používáme Facebook a pokud ano, kolik na něm 

máme přátel. Celkem nás překvapilo zjištění, že někteří lidé mají i přes 2 000 přátel. Další 

částí byla zábavná videa, která poukazovala na vážnější téma. Jak důležité je chránit své 

osobní údaje a mít se na pozoru před ostatními uživateli. Přece jenom, nikdy nevíme, kdo je 

na druhé straně. Po ukončení přednášky jsme se odebrali zpátky do školy, kde nás mile 

překvapilo to, že už uběhla polovina hodiny matematiky :). 

Anežka Špátová a Julie Horčáková (V3A) 

 

Beseda s Jakubem Vágnerem 

 

   

V pondělí 23. 11. na naši školu, Gymnázium Jiřího Ortena, zavítal Jakub Vágner, rybář, který 

cestuje za lovem sladkovodních ryb a za dobrodružstvím s ním spojeným po celém světě. 

Jeho expedice nejčastěji směřují do odlehlých koutů naší planety, nedotčených lidskou rukou, 

kde loví největší či nejzajímavější ryby daných oblastí. V posledních letech se věnuje přede-

vším Amazonii, ve které strávil již tři roky, a také Africe, konkrétně rovníkové řece Kongu. V 

minulosti strávil nějaký čas v Austrálii, kde pracoval jako rybářský průvodce Big Game 

Fishing – lovu mečounů, tuňáků nebo žraloků. Rybářský průvodce byl i v mnoha zemích 

Evropy. Své expedice nepodnikal jen do míst s vysokými teplotami, ale zakusil i druhý 

extrém na sibiřské expedici. 
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Beseda třídy V1A – Safer internet 

 

    

V pátek 13. 11. 2015 se naše třída s paní učitelkou Sukovou a panem učitelem Kopeckým 

zúčastnila své historicky první besedy se jménem Safer internet. Jak již můžete odvodit z 

názvu, byla beseda o internetu, tedy spíš nebezpečí internetu a hlavně o nebezpečí sociálních 

sítí. Beseda se konala v městské knihovně. Celá přednáška byla doprovázena pěknou prezen-

tací plnou videí a obrázků. Také jsme se bavili o tom, kdo z nás tráví na počítači nejvíce času. 

Na tom mne nejvíce překvapilo, že někteří z naší třídy dokáží o víkendu strávit na počítači až 

6 hodin. Beseda se celé třídě moc líbila, proto jsme ji na konci pochválili potleskem. 

Zapsala: Klára Šťastná V1A 

Zlatou křídu si letos odvezlo družstvo SRPDŠ ZŠ Masarykova 

 
 

V prostorách Gymnázia Jiřího Ortena se v sobotu 5. prosince uskutečnil 12. ročník volejbalo-

vého turnaje Zlatá křída. Již několik posledních let se mezi sebou utkávají týmy z různých 

koutů republiky a z Německa. Vedle středních a základních škol z Kutné Hory a Středočeské-

ho kraje k nám přijíždějí i učitelé z Vysočiny. S týmy pedagogů soupeří i družstva z řad širo-

ké veřejnosti. I pro letošní rok jsme mohli počítat s účasti volejbalistů z partnerské školy v 

Rathenow.  

Ze dvou skupin po šesti týmech se nakonec do semifinálových bojů probojovaly týmy Hotelo-

vé školy Třebíč, Gymnázium Kralupy nad Vltavou, SRPDŠ ZŠ Masarykova a pořadatelského 

týmu Učitelé GJO. Konkurence byla i tentokrát veliká, o čemž svědčí i postup pozdějšího ví-

těze Zlaté křídy do semifinále rozdílem pouhých tří bodů v součtu obou setů v posledním zá-

pase skupiny B.  

Konečné pořadí: 

1.  SRPDŠ ZŠ Masarykova 

2.  Hotelováškola Třebíč 
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3.  Gymnázium Kralupy nad Vltavou 

4.   Učitelé GJO  

Na dalších postech se umístili: Město Kutná Hora, studenti GJO, PORG (První obnovené reál-

né gymnázium), německé Rathenow, Chobotnice, Středočeský kraj, Pohodáři KH a eXstuden-

ti GJO. 

Velmi si vážíme přízně našich partnerských škol, stejně tak jako našich sponzorů, kterými pro 

letošní rok byli: Lékárna U Jednorožce, Mgr. Luboš Hanzlík – advokátní kancelář, Město 

Kutná Hora, Hotel Zlatá Stoupa, Mgr. Jiří Němeček, Mgr. Vít Rakušan, Maso Čáslav, Kasar-

da Kolín – řeznictví, Domino Pardubice, J. K. Gaza Praha, AG foods, Knorr, Hügli, Nestlé, 

Vitana, mlékárna Poděbrady, Středovy pekárny. 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem týmům, že si našly v adventním čase chvilku ke 

sportu a k přátelskému setkání. 

Pořadalé GJO 

 

Krása a dobrá vůle pomáhá 

 
 

 

Milí studenti a přátelé Gymnázia Jiřího Ortena, 

v loňském roce jsme díky vám všem přispěli do veřejné sbírky neziskové organi-

zace Zdravotní klaun nemalou částkou 20 700 Kč. 

Letos bychom vám chtěli představit vánoční projekt třídy C2A, který by rád navázal na velký 

„dobročinný“ úspěch na GJO z roku 2014. Studenti v rámci hodin výtvarné výchovy vytvořili 

pod vedením paní Pekové kolekci šperků, jež budou připraveny pro zájemce po Vánočním 

koncertu 21. 12. 2015 během již tradičního rautu v jídelně naší školy. Příspěvkem v min-

imální hodnotě 49 Kč pomůžete nejen Zdravotnímu klaunovi rozesmát děti v kolínské nem-

ocnici, ale jako poděkování získáte některý z připravených šperků. 

Těšíme se na váš úsměv a dobré srdce. 

Jana Štrůblová 
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Do you speak English? Parlez-vous le français? ČED+ needs you! 

 

Milí studenti vyššího gymnázia a kvarty, 

v týdnu 13.–19. března proběhne na našem gymnáziu mezinárodní konference projektu ČED+ 

zaměřená na sport a zdravý životní styl. Ve škole budete potkávat 30 středoškoláků z Anglie, 

Francie a Dánska. Pokud byste chtěli s některým z nich navázat osobní kontakt, máme pro vás 

nabídku stát se naší hostitelskou rodinou a poskytnout jednomu ze zahraničních účastníků 

ubytování (celkem 6 nocí). Je samozřejmostí, že v tomto týdnu budete omluveni ze zkoušení a 

psaní testů. Budeme vám velmi vděčni za spolupráci. 

Bližší informace poskytneme v kab. 201. 

M. Krumphanzlová, P. Březinová 

 

 

Opět úspěch v soutěži Němčinář roku 2015/2016 

 
 

 

   

Každoročně se žáci z vyšších ročníků GJO účastní celorepublikové jazykové soutěže 

Němčinář roku. Ani tentokrát se naši starší němčináři nenechali odradit nebo zaskočit 

obtížností testu, který se skládal z poslechu a čtení s porozuměním. Ze 113 škol z celé repub-

liky se umístili jako celek na 7. místě a Julia Maria Finková z V7A obsadila 19. příčku mezi 

jednotlivci, a to z celkového počtu 1 736 soutěžících. 
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Všem žákům, kteří se svým přičiněním podíleli na velmi pěkném umístění, gratuluji a zároveň 

jim děkuji za jejich příkladný přístup jak k soutěži, tak ke studiu němčiny. 

 

Fotografický workshop na GJO 

 
 

 

V sobotu 20. února a v neděli 21. února uspořádal fotokroužek na Gymnáziu Jiřího Ortena ve 

spolupráci s několika fotografy první společný workshop. Hosty byli fotografové Richard Be-

neš, který stál již na počátku založení fotokroužku na GJO, Jiří Šimánek, profesionální foto-

graf, Jan Bartoš, zakládající člen klubu Pentax v České republice a Antonín Koubek, ředitel 

zastoupení firmy Ricoh. 

Workshop probíhal celý den. Nejprve se všichni účastníci seznámili, Zdeněk Oliva, správce 

počítačové sítě na GJO a iniciátor založení fotokroužku, uvedll všechny hosty a mladí členové 

fotokroužku se stručně představili a řekli, proč fotí a co je k tomu přivedlo. „Focení mě vždy 

zajímalo, měl jsem fotoaparát, ale nijak více jsem nefotil. Když jsem nastoupil sem na gymná-

zium a zjistil jsem, že zde je možnost navštěvovat kroužek fotografování, ihned jsem toho vy-

užil,“ říká Lukáš Kafka, student prvního ročníku GJO. Své zkušenosti s fotografováním před-

ložili studentům i profesionální a amatérští fotografové. V plánu bylo posuzování prací stu-

dentů a diskuze o nich. Pan Šimánek a pan Beneš rozebírali chyby na konkrétních fotografiích 

a navrhovali, jak se jich lze napříště vyvarovat. Tato kritika byla pro studenty velmi přínosná, 

dozvěděli se více nejen o svícení v ateliéru, ale i o světle venku, kontrastu a jasu, stínech a 

plánech fotografií. Nad každou prací se zastavili a hovořili o tom, co jí chtěl autor říci, jaké 

má poselství a jaký má smysl. 

Ve druhé části programu se hovořilo o úpravě fotografií ve Photoshopu nebo jiném editoru a o 

jejich následné postprodukci. Mladí fotografové se podívali na úpravy čistě estetické, jako 

zmatnění pleti, odstranění nedokonalostí, úpravy jasu a kontrastu, ale i na výtvarnou stránku 

editování jako byly například efekty plátna, plakátu nebo staré fotografie. Všichni si uvědomi-

li, že přestože se úprava fotografií řídí jistými pravidly, vždy je na prvním místě subjektivní 

pohled a to, co se autorovi nebo modelce líbí, nebo nelíbí. Jako v každém jiném oboru výtvar-

ného umění se kreativitě meze nekladou a každou fotografii lze proměnit v doslova umělecké 

dílo, pokud si s ní autor dostatečně vyhraje a vloží do ní kus sebe. Potom to není pouhý obrá-

zek, zachycují okamžik, ale kus autorova života, jeho vlastní výtvor a subjektivní pohled na 

fotografovaný objekt, který mnohdy vypovídá více než čisté a dokumentární zpracování. 
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SAFER INTERNET 

V pátek 5. 2. 2016 se polovina třídy V3A sešla před školou. V 

rámci výuky informatiky jsme vyrazili do Městské knihovny v Kutné Hoře, kde nás čekala 

beseda o bezpečném používání internetu. Po sundání zimních kabátů a bot jsme se pohodlně 

usadili a zaposlouchali se do přednášky. Během prezentace jsme odpovídali na různé otázky. 

Například kolik času trávíme u počítače, zda používáme Facebook a pokud ano, kolik na něm 

máme přátel. Celkem nás překvapilo zjištění, že někteří lidé mají i přes 2 000 přátel. Další 

částí byla zábavná videa, která poukazovala na vážnější téma. Jak důležité je chránit své 

osobní údaje a mít se na pozoru před ostatními uživateli. Přece jenom, nikdy nevíme, kdo je 

na druhé straně. Po ukončení přednášky jsme se odebrali zpátky do školy, kde nás mile 

překvapilo to, že už uběhla polovina hodiny matematiky :). 

Anežka Špátová a Julie Horčáková (V3A) 

 

 

Papír k papírku, dvě tuny za chvilku! 

 

 
 

 

2103 kg papíru – to je výsledek již čtvrtého ročníku sběrového dne, který GJO pořádalo 

v rámci soutěže vyhlášené firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Vítězství a účast 

na sklářském workshopu ve firmě Mikaglass v Sázavě si za 689 kg odnesla třída C2B, druhá 

skončila V1A s 523 kg, třetí místo patří V2A za 288 kg, v těsném závěsu následovala V3A, 

která přispěla 266 kg. 

Jindřich Bartoň 
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V pátek 1. dubna 2016 se v pražském Centru moderního umění DOX konala soutěž „Máš 

umělecké střevo?“, kde se letos již na sedmém ročníku, sešlo více než 30 projektů studentů 

středních škol, mezi nimi byly i dva projekty z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku 

bylo velmi široké, zadání znělo „Portrét a autoportrét“. 

   

Společně se svými spolužáky z C2B jsme se nervózní a zároveň zvědaví a natěšení vypravili 

obhajovat naše projekty, nad kterými jsme strávili mnoho času, a stály nás mnoho úsilí. Oba 

dva týmy zpracovaly téma originálním způsobem za pomoci paní učitelky Moniky Pekové. 

Studenti z C2B vytvořili sádrové masky studentů ze školy, které umístily do velké prosklené 

vitríny. Jejich projekt symbolizoval anonymitu a neodlišenost lidí a byl narážkou na sociální 

sítě, kde se každý snaží nějakým způsobem začlenit do skupiny jiných lidí, například do 

nějaké facebookové komunity. Zdokumentovali průběh jejich práce pomocí fotografií, které 

prezentovali před ostatními účastníky soutěže. Naším projektem byla galerie ctností a neřestí 

moderní společnosti, které jsme nafotili ve školním fotoateliéru. Naší inspirací se stal Matyáš 

Bernard Braun a jeho sochy ctností a neřestí na Kuksu. Společně se svými kamarády jsme 

vybrali 6 nejaktuálnějších ctností a neřestí a postavili je kontrastně proti sobě. Součástí galerie 

byla i třináctá fotografie zobrazující víru, která v dnešní době budí ne zrovna pozitivní reakce 
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v mnoha lidech. Hlavním poselstvím našeho projektu bylo, že jakékoli ctnosti a neřesti jsou 

vlastní všem lidem, a je jedno, jestli jsou to ženy nebo muži, studenti nebo učitelé, věřící ja-

kéhokoli vyznání či ateisté. 

  

Na obhajobu byla jen malá chvíle, ale vzhledem k časové náročnosti mnoha projektů se ze 

dvou hodin prezentací nakonec staly čtyři. Výsledky, které jsme se dozvěděli po několika 

dnech, pro nás byly velikým překvapení! Náš projekt postoupil do semifinále, které se bude 

konat 20. května v Moravské galerii v Brně. Tam vystavíme velkoformátové fotografie a jsme 

velmi zvědaví, jak si povedeme v konkurenci mnoha uměleckých středních škol. Během 

vytváření projektů jsme si všichni uvědomili, jak je důležitá interakce mezi lidmi, jejich ro-

zdílné pohledy na svět i na problémy. Tvoření, ať už to bylo odlívání masek, nebo fotogra-

fování a inscenace, bylo velmi zábavné, ale i poučné a času, který jsme nad projekty strávili, 

rozhodně nelitujeme! 

Martina Veberová, C2A 

 

Community Service  

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme se ve dvě hodiny sešli před školou. Přišlo nás 27 z celkového 

počtu 32, pět spolužáků se omluvilo. Páni učitelé Bartoníček a Posselt nám rozdali igelitové 

pytle a pracovní rukavice, poučili nás o bezpečnosti při sběru odpadků a pak už jsme vyrazili 

do lesa za tenisové kurty. Na kraji lesa jsme se rozdělili do skupin a začali jsme sbírat odpad-

ky. Našli jsme jich spoustu, včetně nejrůznějších „perliček”, mezi které počítáme například 

hasičskou hadici, kusy koberců, tabule skla nebo zvířecí kosti. Když jsme skončili s uklízením 

v lese za kurty, přesunuli jsme se do lesíka u kasáren. I ten jsme pečlivě pročesali. Chvilkami 

sice spadlo pár kapek, ale nikomu to nevadilo. Z lesa jsme odcházeli obtěžkáni pytli s odpad-

ky. Ve čtyři hodiny jsme se vrátili ke škole s pocitem, že jsme udělali dobrou věc. Tak zvaný 

community service (tedy „službu společnosti“) jsme si užili, a k tomu jsme ještě pomohli pří-

rodě v bezprostředním okolí naší školy. 

Klára Kloosová, Karolína Richterová, žákyně V2A 

 

V pondělí 25. dubna jsme se s třídou, panem Bartoníčkem a několika dalšími pomocníky 

z V6A vydali do Zibohlav u Kolína, abychom zde zasadili javorové stromky. Po sladkém po-

silnění jsme se chopili náčiní a pustili se do sázení. Na zimu i únavu se po chvíli zapomnělo, 

práce nás zahřála a les nabil energií. Díky vzájemné spolupráci a dobré náladě bylo cca za 4 

hodiny hotovo. Navzdory nepřízni počasí – párkrát nás zastihla i sněhová vánice – se nám na-

konec podařilo zasadit 150 stromků ve Zibohlavském a Štítarském lese. Odjížděli jsme domů 

sice trochu mokří a špinaví, ale s dobrým pocitem, mnoha legračními zážitky a vzpomínkou 

na hezky prožitý den. 

C2B a kluci z V6A 
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Sex, AIDS a vztahy 

Ve dnech 23. 5. a 24. 5. proběhla na naší škole přednáška pro 

první ročníky a kvintu na téma Sex, AIDS a vztahy, kterou vedl pan Radek Pospíšil ze 

společnosti ACET (Aids care education training), jejímž posláním je již více než dvacet let 

vzdělávat mladé lidi v oblasti rizikového chování. Hlavním tématem přednášky byla nemoc 

AIDS. 

 

   

Ačkoliv se za poslední dvě desetiletí dosáhlo v souvislosti s AIDS značného pokroku, nic se 

nezměnilo na tom, že je to nemoc nevyléčitelná a že nás stále ohrožuje. Svědčí o tom aktuální 

statistiky, se kterými nás pan Pospíšil seznámil. Stále nejúčinnějším způsobem, jak nemoci 

čelit, je prevence. 

Děkujeme Nadačnímu fondu GJO, jehož finanční podpora přednášku umožnila. 
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10. Seznam literatury, DVD, VHS 

 

autor název  

MUDr. K. Nešpor Jak překonat problém s hazardní hrou kniha 

 Jak přestat brát (drogy) kniha 

 Alkohol, drogy a vaše děti kniha 

 Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a 

lepších věcech 

kniha 

 Fit 2001 kniha 

MUDr. J. Presl Drogová závislost kniha 

M. I. de Carli Nechce se mi učit kniha 

M. Maloney, 

R. Krancová                         

O úzkosti a depresi kniha 

Z. Vojtíšek Netradiční náboženství u nás kniha 

F. Schmeichel Jako vzduch k dýchání kniha 

 Rasismus a naciolalismus v současném životě kniha 

 Prevence šikanování ve školách  

 Řekni drogám ne! VHS 

 Drogová závislost VHS 

 Peer program VHS 

 Opravdu víte všechno o AIDS? VHS 

 Olidských právech a toleranci VHS 

 Neslyšící VHS 

 Lékařská etika VHS 

 Sekty VHS 

 Jeden svět na školách - Synkopa imunity 

(AIDS) 

DVD 

 Jeden svět na školách - Dokumentární filmy o 

drogách 

DVD 

 Doma tady a teď (imigrace) DVD 

 Sociální spoty - Lidská práva, závislosti, ra-

sismus, zaostřeno na ženy, děti v ohrožení, 

bezpečnost na silnici, ekologie, globální pro-

blémy  

DVD 
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11. Odkazy na školní řád 

Školní řád 

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky ve vyučování jsou 

specifikována v Pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů, jež jsou sou-

částí školního řádu – bod 8. Chování žáků. 

 

12. Školní program proti šikanování 

 
12. 1. Program proti šikaně 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje naplňování zásad a cílů 

vzdělávání ve škole a školském zařízení. 

Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana 

zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany 

může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a 

k postupné deformaci vztahů v kolektivu. 

Vybrané části z metodického pokynu (Č.j. MŠMT-21149/2016) 

 Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu se školským záko-

nem jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, 

žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vy-

tvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování 

(sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování 

mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne oka-

mžitou pomoc. 

 Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

- dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky 

přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. 

- dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, má škola povinnost tuto skutečnost 

oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl 

obětí. 

- škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný 

nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo. 

http://www.gymkh.info/dokumenty/svp/P4_%C5%A0KOLN%C3%8D_%C5%98%C3%81D.pdf
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 Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto 

ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, pří-

padně nepřekažení trestného činu. 

 Nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před šikanou, je vytvoření školního pro-

gramu proti šikanování. Ten si tvoří každá škola sama a zahrnuje v sobě metody ře-

šení a další opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. Předpokladem jeho fun-

gování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. Ředitel školy se mu-

sí orientovat v metodice, organizaci a právní problematice šikanování, dále by měla 

mít škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci a následně i pro 

řešení šikany (zpravidla školní metodik prevence). 

 Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí). 

 Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná 

opatření:  

- napomenutí a důtka třídního učitele či ředitele školy, 

- podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy (nelze použít v případě žáka, který 

plní povinnou školní docházku), 

- snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, 

- individuální výchovný plán pro agresora apod. 

 Doporučuje se dále pracovat s agresorem, s obětí šikany i s celým třídním kolekti-

vem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící 

většina či menšina) apod. 

 V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezod-

kladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního 

metodika prevence či výchovného poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele 

příslušné školy nebo školského zařízení. 

 Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v řešení šikany je 

nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stíž-

nost na školu České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost podaná písemně, osobně 

nebo v elektronické podobě se přijímá na všech pracovištích ČŠI. 

 

Co to je šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiné-

ho žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických 
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útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo 

z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydí-

rání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožo-

vání či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 

 
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

 Stává se uzavřeným. 

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

 Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

 Stále postrádá nějaké své věci. 

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák 

konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo pohrdavým tónem. 

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. 

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. 
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 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí. 

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá od-

chod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí 

dovoz či odvoz autem.  

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na sva-

činu).  

 Usíná s pláčem, 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 objevují 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 pro-

jevuje 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 více než mělo ve zvyku. 

 Č.j. MŠMT-21149/2016 
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Postup školy v případě podezření na šikanu 

 
 Konfrontovat svá pozorování nebo ohlášení s ostatními kolegy. 

 Oznámit své podezření vedení školy, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo 

povede vyšetřování, popřípadně přizvat psychologa. 

 Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků / spolužáků /. Vést písemný 

záznam, porovnávat, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech a místech. 

 Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. 

Požádat je o spolupráci. 

 Vyslechnout oběť – citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečnost a důvěrnost informací. 

Vše zapisovat nebo nahrávat. 

 Vyslechnout agresory – překvapit je rozhovorem mezi čtyřma očima, znemožnit 

domluvu výpovědí. Vytipovat nejslabší článek, dovest k přiznání či vzájemnému 

obviňování. 

 Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, 

školní metodik prevence, třídní učitel, psycholog). Ta posoudí na základě 

shromážděných informací, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň závažnosti, navrhne 

další postup vůči obětem, agresorům i třídě jako celku. Konzultovat případné tresty. 

 Pozvat individuálně k jednání rodiče agresorů, seznámit je se situací, sdělit jim na-

vrhovaná opatření a požadat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení Policii 

ČR – závisí na věku agresorů, na intenzitě a závažnosti šikany. 

 Rozebrat situaci se třídou, prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost a důsledky šikany, 

oznámit potrestání viníků. 

 Pokud se situace vyřeší pouze odchodem některých žáků, měl by odejít agresor, a ni-

koli oběť. 

 Postihnout agresora v souladu se Školním řádem 
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Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů:  

 

 přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování  

 odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“  

 nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali  

 vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků     

zapojených do šikany společně  

 nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby neade-

kvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu  

 emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně)  

 agresivního řešení problému (např. násilím)  

 příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo vyhrožováním), což může 

vést spíše ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému 

rizikovému jednání  

 předjímání recidivy útočníka  

 řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií (zbytečná kri-

minalizace útočníka)  

 automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace)  

 vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí šikany 

 

Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči  

 

(1) Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v 

péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a 

mravní vývoj. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče pak mají být 

všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chová-

ní v rodině.  

(2) Škola by měla hned na začátku školního roku informovat rodiče o programu 

proti šikanování.  

(3) Když rodiče přijdou žádat o pomoc ohledně šikany svého dítěte, je nutné rodiče v 

klidu vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat. Je potřeba se 

umět doptat na důležité informace. Podezření nebo tvrzení rodičů, že je jejich dítě ši-

kanováno, se nesmí nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit  
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(4) Škola nezve rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě šikana není vyšetře-

na. V praxi se vyskytuje závážná chyba, kdy si ředitelé pozvou najednou rodiče údaj-

ných obětí a údajných agresorů, podezřelé žáky, některé pedagogy a vyšetřují situaci 

se všemi najednou, případně pořizují video nebo audio záznam.  

(5) Rozhovor s rodiči oběti probíhá individuálně. U počáteční šikany, která se dá 

vyšetřit během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření. Úko-

lem je rodiče informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších 

opatřeních. Někdy je užitečné připravit rodiče oběti i na třídní schůzku, kde bude po-

dána informace o řešení šikany.  

(6) Vážnou chybou je neinformování rodičů o řešení šikany. Chybou je taktéž nepři-

pravená třídní schůzka a opakované řešení šikany s rodiči, což vede k eskalaci de-

struktivních procesů a negativních emocí.  

(7) Ve všech případech je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana a 

škola ji řešila. U počáteční šikany zpravidla stačí podat informaci na pravidelné 

schůzce, u pokročilé šikany je na místě svolat schůzku mimořádnou. Vždy je důležité, 

aby byl na schůzce přítomný školou pověřený a vyškolený pedagog pro prevenci a ře-

šení šikany (případně i externí odborník).  

(8) Rozhovory s rodiči, rozhovory s protagonisty šikany (obětmi, svědky, agresory) 

jsou náročné. Určený pedagog pro prevenci a řešení šikany musí absolvovat alespoň 

základní výcvikový kurz – první pomoc při šikanování. 

 

Výňatek z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016) 

 

 

12.2. Program proti kyberšikaně 

 

Co je to kyberšikana 

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technolo-

gií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají 

někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná 

o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení 

útoků pak určují její závažnost. 
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Předpona kyber – značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět 

počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes 

jiné technické komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však v drtivé 

většině využívány právě výše zmíněné mobilní telefony a internet. 

 

 

 

Projevy kyberšikany 

 Pomlouvání, zastrašování, urážení, zesměšňování nebo jiné ztrapňování (prostřednic-

tvím  

e-mailu, SMS zpráv, v chatu nebo diskuzích) 

 Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zve-

řejňování s cílem poškodit zachycenou osobu 

 Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu 

 Zneužívání cizího účtu 

 Vydírání pomocí mobilu nebo internetu 

 Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním 

 Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť 

 Vyloučení z virtuální komunity 

 

Znaky kyberšikany 

 

 Anonymita útočníků – přezdívka, neznámá e- mailová adresa,  

 Nemožnost schovat se do bezpečí domova 

 Původce bývá fyzicky, psychicky slabý jedinec, oběť kyberšikany, člověk, který má 

málo kamarádů, je na virtuálním světě závislý. 

 Agresor je ve virtuálním světě schovaný a může se chovat jinak než by se choval 

v reálném světě – udává jiný věk, pohlaví, bydliště…. 

 Oběti kyberšikany jsou často uzavřené do sebe, nekomunikují s okolím, špatně se roz-

poznává (u šikany vidíme modřiny, roztrhané oblečení…) 

Č.j. MŠMT-21149/2016 
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Postup školy v případě podezření na kyberšikanu 

 
 Oznámit své podezření vedení školy, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo 

povede vyšetřování, popřípadně přizvat psychologa. 

 Zajistit ochranu oběti kontaktováním operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www 

stránek, profilu atd. 

 Zajistit dostupné důkazy s podporou IT kolegy, vést písemný záznam. 

 Vyslechnout oběť - vyšetřit důkladně všechny souvislosti incidentu, spolupracovat s 

webovým prostředím, kde došlo ke kyberšikaně 

 Uchovat veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z cha-

tu, uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být zahájeno proti 

útočníkovi či útočníkům vyšetřování 

 Ukončit komunikaci z pozice oběti, nekomunikovat s útočníkem, nevyhrožovat mu, 

nemstít se. 

 Vyslechnout agresory – překvapit je rozhovorem mezi čtyřma očima, znemožnit do-

mluvu výpovědí. Vytipovat nejslabší článek, dovest k přiznání či vzájemnému 

obviňování. 

 Informovat rodiče oběti i agresora, nekonfrontovat oběť a agresora 

 Poučit rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, 

právní zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy. 

 Postihnout agresora v souladu se Školním řádem. 

 

 

Šikana zaměřená na učitele: jak ji předcházet a jak ji řešit  

 

(1) Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a mul-

tidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Neměla by být proto v 

žádném případě považována za individuální záležitost konkrétního pedagoga, kterou 

by si měl vyřešit sám. Odpovědnost za prevenci a řešení šikany nese vedení školy, 

potažmo také zřizovatel. 

 (2) Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definova-

ných rolí (učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, 

bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele.  
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(3) Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na 

chodbách, nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v 

místě bydliště pedagoga nebo v kyberprostoru.  

(4) Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetent-

ní pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a má dobré 

pedagogické schopnosti. Je zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí a at-

mosféru důvěry, ve kterém bude tento druh rizika – šikana učitele – uznán a budou na-

staveny mechanismy a postupy (krizový plán) k ochraně pedagogů a k účinné prevenci 

a řešení takového chování, se kterými budou všichni žáci, pedagogové a zákonní zá-

stupci seznámeni.  

(5) Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele  

 Prevence stojí na celoškolním přístupu, který akcentuje dobré sociální klima, při-

pouští riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá a reali-

zuje prevenci případně intervenci, pokud k výskytu dojde 

 Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmo-

sféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způ-

sob řešení problémů.  

 Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu 

své osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude naklá-

dáno.  

 Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespek-

tování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené důsledky jejich 

nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka 

před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální konzultaci; vyhýbá se konfrontač-

nímu tónu.  

 Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly 

a výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem a potře-

bami žáků; jeho výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají obtížnosti, 

kterou mohou zvládnout apod.  

 Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k tomu, co 

udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.  

 Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka za-

chovává jeho důstojnost.  
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 Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje.  

 Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, pří-

padně s vedením školy.  

 (6) Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele Dále je důležité respektovat tyto 

zásady:  

 Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by 

neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze očeká-

vat, že situaci, kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog v pozici oběti sám. 

Proto je zapotřebí, aby tuto skutečnost škola neočekávala a nevyžadovala. Naopak je 

zapotřebí, aby podporovala své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila bezpečí pro 

pedagoga a řešila vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy.  

 Škola musí mít připravený krizový plán, ve kterém bude specifikováno, jak se v 

situaci naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má 

sám pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán rovněž 

zahrnuje pokyny pro zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky.  

 V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizo-

vým plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bez-

pečí (odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu 

nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění 

bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace.  

 Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že 

pedagog byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným i pro 

svědky (kolegy nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na zpracování šo-

ku, neobviňovat se, vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, přátel, rodi-

ny, monitorovat u sebe znaky stresu, které se mohou objevit i později (např. pro-

blémy se spánkem, pozorností, úzkosti, zvýšená citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) 

a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc.  

 Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí posouzení 

sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.  

 Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení 

šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní 

nebo indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence).  
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 V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, 

může se obrátit na příslušný inspektorát práce. 

 

 

Výňatek z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016) 

 

 

 

 

 

 

12.3. Schránka důvěry 

Máš problém, o kterém se stydíš nebo bojíš otevřeně mluvit? 

Něco tě tíží a nevíš si rady? 

Potřebuješ pomoct a nemáš odvahu přijít osobně? 

Máš pocit, že se ubližuje někomu jinému? 

Postrádáš něco ve škole nebo jsi s něčím nespokojený/á? 

Máš dobrý nápad a chceš ho nějakým způsobem realizovat? 

Potřebuješ vyjádřit svůj názor nebo připomínku? 

 

Svěř se se vším Schránce důvěry, která byla obnovena jednak v podobě schránky 

umístěné na stěně proti učebně č. 120 vedle nástěnné malby, jednak v podobě elek-

tronické na školním kiosku. 
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Schránku důvěry můžeš využívat v případě potřeby řešit vlastní osobní či studijní pro-

blémy, případně upozornit na vážné osobní nesnáze spolužáků, o nichž se domníváš, že 

sami nemají odvahu je nahlásit, nebo na náznaky šikany, jež ve svém okolí zaznamenáš. 

 

Do pevné schránky můžeš vhazovat své vzkazy, do elektronické schránky zaznamenáš 

svou zprávu dle instrukcí umístěných na kiosku. 

Obracet se přirozeně i nadále můžeš přímo na obě výchovné poradkyně nebo na vedení školy. 
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1. Krizový plán 
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2. Adresář organizací 

 

název organizace jméno odborníka kontakt 

vedoucí odboru ŠTM Mgr. L. Šmídová smidova@kr-s.cz 

krajský koordinátor M. Řezníková 257 280 757 

PPP Kutná Hora PhDr. S. Blahová 

PhDr. M. Skalníková 

731 417 146 

PPP Kolín Mgr. V. Nedbalová 321 722 116 

731 581 323 

OSPOD Kutná Hora Š. Zittová 327 710 285 

PIS  Kutná Hora D. Votroubek 974 875 207 

Linka důvěry Kutná Hora  327 511 111  

SVP Kolín Mgr. J. Čuchal 777 738 793 

Úřad práce Bc. M. Přecechtělová 327 514 013 

mailto:smidova@kr-s.cz
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Prostor Kolín  321 621 675 

 774 650 030 

ACET A. Štěpánovský 728 328 924 

Psycholog Mgr. D. Štrobl 777 202 923 

Rodinné centrum 

Havlíčkův Brod 

MUDr. M. Radosová 569 429 245 

PPK Praha PaedDr. Z. Kašparová 257 217 365 

Charita Kutná Hora Bc. M. Macková 731 598 876 

 

 

 
 

Seznam nízkoprahových a ambulantních zařízení poskytujících sekundární 

a terciální prevenci v oblasti závislostí 
 
 

Středisko pro mládež a rodinnou terapii 

 Apolinářská 4A, Praha 2 

 telefon 224 911 364 

 dr. Vodňanská 

 pozn.: placené služby 

  detox 

  klienti od 6 let 

 
Prev – centrum 

 Na Folimance 13 a 15, Praha 2 

 telefon 222 561 821 

 dr. Skalík 

 pozn.: zejména klienti ve věku 6. - 9. třídy ZŠ až SŠ 

  vzdělávaní v oblasti primární prevence 

 www.prevcentrum.cz 

 

Rodinná poradna pro problémové uživatele drog 

 Vratislavova 11, Praha 2 

 telefon 224 235 597 

 MUDr. Frouzová 

 pozn.: děti od 14 let 

  placené služby 

 

ESET 

 Hektorova 805, Praha 4 

 telefon 279 227 718 

 pozn.: rodinná terapie 

  skupina pro rodiče 

  letní psychoterapeutické pobyty rodičů s dětmi 

  klienti spíše od 15 let 

http://www.prevcentrum.cz/
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Středisko výchovně-léčebné péče Triangl 

 Thomayerova nemocnice, Praha 4 

telefon 261 084 011 

 pozn.: klienti od 6 do 15 let 

  vzdělávání pedagogů, informační servis 

 

 

 

Externí organizace 

 

http://www.stredocech.cz/documents/20875/62757/Extern%C3%AD%20or

ganizace.xls/ee2175d8-d8ed-4be7-bbed-d386865fb331 

 

 

 

 

 

 

 

 


