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1. Úvod

Vzdělávání  ve  školním  prostředí  má  velký  význam  při  formování  osobnosti.
Vzhledem ke svému vlivu je škola vhodným místem pro preventivní působení na žáky, kteří
mohou  být  negativně  ohrožováni  mnoha  sociálně  patologickými  jevy  nebo  rizikovým
chováním. 

Prevenci ve škole by měla být věnována pozornost nejen v nižším věku dítěte, 
ale  během  celého  studia  na  základní  škole,  kdy  může  rizikové  chování  žáka  způsobit
následky, které ho ovlivní na celý život jak po psychické, fyzické, tak i sociální stránce. Proto
je důležité těmto jevům, ale i rizikovému chování předcházet.

2. Základní údaje o škole

Škola
Základní škola a mateřská škola Čáslavice
Čáslavice 110   675 24 Čáslavice

Ředitel Mgr. Petr Blecha blechazscaslavice@gmail.com

Výchovný poradce Mgr. Dana Sýkorová sykoda@seznam.cz

Metodik primární 
prevence

Mgr. Klára Bednářová klaramat@seznam.cz

Speciální pedagog Mgr. Kamila Veselá  kavezscaslavice@gmail.com

Ročník Počet žáků
 I. stupeň 1. 25

2. 10
3. 11
4. 18
5. 9

Celkem I. stupeň 73
II. stupeň 6. 19

7. 18
8. 15
9. 20

Celkem II. stupeň 72
Celkový počet žáků školy 145



3. Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Čáslavice je vesnickou školou, kterou navštěvují žáci
z Čáslavic a okolních obcí. Zřizovatelem školy je obec Čáslavice. Škola je tvořena jednou
budovou, součástí je mateřská škola, družina i školní jídelna. Žákům slouží k vyučování 7
kmenových učeben, odborná učebna výpočetní techniky, učebna dílen a výtvarné výchovy,
kuchyňka a tělocvična. Pro hodiny tělesné výchovy, sportovní aktivity a kulturní akce školy je
k dispozici kulturní dům a víceúčelové hřiště obce. 

Vzdělávání na naší škole probíhá podle vzdělávacího programu Škola porozumění –
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

V současné době pedagogický sbor tvoří:
 ředitel školy Mgr. Petr Blecha, 
 zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně Mgr. Dana Sýkorová, 
 třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Monika Vacková, 
 třídní učitelka druhého a třetího ročníku Mgr. Kateřina Matoušková 
 třídní učitelka čtvrtého ročníku Mgr. Lenka Palátová,
 třídní učitel pátého ročníku Mgr. Roman Hanzal,
 třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Jitka Javorková,
 třídní učitelka sedmého ročníku Mgr. Miroslava Zikmundová,
 třídní učitelka osmého ročníku Mgr. Barbora Štěpková,
 třídní učitelka devátého ročníku a metodik prevence Mgr. Klára Bednářová,
 vyučující Mgr. Petra Iranová DiS., Ing. Rostislav Jeřábek, 

Mgr. Ivana Kulhánková, Ing. Marie Kružíková,
 speciální pedagožky Mgr. Veronika Dvořáková, Mgr. Kamila Veselá, 
 asistentky pedagoga Jana Dvořáková DiS., Bc. Svatava Václavková, 
 vychovatelka školní družiny Petra Iranová DiS.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

I. Školní výchovný poradce – Mgr. Dana Sýkorová (zástupce ředitele)

Pracovní náplň výchovného poradce
 informuje  žáky a  jejich  zákonné  zástupce  o  možnostech  volby povolání  a  dalšího

studia,  o  typu  škol  a  požadavcích  na  přijetí  na  tyto  školy,  poskytuje  individuální
konzultace

 spolupracuje  s  Informačním a  poradenským střediskem pro  volbu povolání  Úřadu
práce v Třebíči

 zprostředkovává a zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou
 podílí  se  na  přípravě  podmínek  pro  integraci  žáků  se  speciálními  vzdělávacími

potřebami



II. Školní metodik prevence –  Mgr. Klára Bednářová

Pracovní náplň metodika prevence
 vytváří  a  realizuje  minimální  preventivní  program  školy  zaměřený  na  prevenci

záškoláctví,  závislostí,  násilí,  vandalismu,  rasismu,  sexuálního  zneužívání,
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů

 zajišťuje  spolupráci  s  orgány  státní  správy  a  institucemi  zabývajícími  se  primární
prevencí

 poskytuje poradenské služby žákům s projevy sociálně nežádoucího chování a jejich
zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště

 komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává
podněty k možné nápravě

 koordinuje  předávání  informací  o  problematice  rizikového  chování  ve  škole,
dokumentuje průběh preventivní práce školy

III. Školní speciální pedagog –  Mgr. Kamila Veselá

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga
 vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci

nadaní, žáci zdravotně postižení, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie,
dysortografie,  dyskalkulie,  s  poruchami  pozornosti  –  ADD,  ADHD  nebo  se  žáky
neprospívajícími  z  jiných  důvodů  –  dlouhodobá  nemoc,  sociální  znevýhodnění,
nedostatečná znalost českého jazyka apod.)

 poskytuje  speciálně pedagogické  poradenské intervence  a služby pro žáky,  rodiče,
pedagogy 

 koordinuje a pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 zjišťování školní zralosti  u předškolních žáků, vedení kurzů pro přípravu na školu,

konzultace a poradenství pro rodiče předškolních žáků
 zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 metodická podpora pedagogickým pracovníkům
 spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními
 metodické vedení asistentů pedagoga

IV. Ředitel školy – Mgr. Petr Blecha

Pracovní náplň
 sleduje efektivitu prevence rizikového chování
 sleduje problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření ke

zlepšení vzájemného soužití ve škole
 v případě potřeby se účastní zásadních setkání rodiny a školy
 v případě potřeby svolává výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků

orgánů péče o dítě, psychologů apod.



4. Analýza současné situace

a) Vnitřní informační zdroje
Schránka důvěry
Nástěnky
Webové stránky školy (oblast Školní pedagogické pracoviště)
Školní časopis Čáslavický školáček
Odborná literatura (Učitelská knihovna)

b) Vnější informační zdroje
Informace od zákonných zástupců

Součástí  monitoringu  názorů  rodičů  jsou  pravidelné  třídní  schůzky,  individuální
konzultace, konzultační hodiny a závěry z jednání ze Školské rady. 

Informace od žáků
V rámci rozhovorů se žáky během třídnických hodin, ranních kruhů, atd. se jeví jako

největší problém žáků naší školy chování žáků ve třídě, vztahy mezi žáky a spolupráce mezi
spolužáky  ve  třídě.  Většina  žáků  se  ve  své  třídě  a  škole  cítí  bezpečně.  Pokud  dojde
k jakémukoliv problému v oblasti rizikového chování žáků, vše je řešeno okamžitě třídním
učitelem  ve  spolupráci  s metodikem  prevence,  výchovné  poradkyně  nebo  speciálním
pedagogem. 

Nově v tomto školním roce bude obnovena činnost školního parlamentu žáků, cílem je
pravidelné setkávání zástupců z každé třídy a diskuze nad nápady, akcemi, které by žáci chtěli
uskutečnit. 

Informace od pedagogů
Všichni pedagogové jsou seznámeni  s MPP a jeho plněním. Vzniklé problémy řeší

třídní učitelé za pomoci metodika prevence, výchovné poradkyně nebo speciálního pedagoga.

Síť organizací  a  odborných zařízení,  na které  se bude škola obracet  v indikovaných
případech:

Mgr. Petr Horký, úředník na úseku protidrogové prevence, Odbor školství, mládeže a 
sportu v Jihlavě, tel.:564 602 941; email: horky.p@kr-vysocina.cz 

PPP a SPC Vysočina, pracoviště Třebíč (oblastní metodik prevence Mgr. Sedlářová;
 tel.: 568848815; email: sedlarova@pppaspcvysocina.cz) 

SPC Březejc, detašované pracoviště Třebíč, tel.: 777 449 712, 778 761 650 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace; 
tel.:567 570 041; email: smsji@seznam.cz 

Středisko výchovné péče STŘED; pracoviště Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice – 
Mgr. Kateřina Slatinská, tel.: 775725667; email: slatinska@stred.info 

Bc. Lucie Šerková, Městská policie Třebíč, manažerka prevence kriminality a protidrogová 
koordinátorka; tel.: 568 896 387; gsm: 606 610 070; e-mail: l.serkova@trebic.cz 



Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, tel.:974 277 111, 974 
277 229; e-mail:tr.sekret@pcr.cz 

Městský úřad Třebíč, Odbor sociálních věcí, OSPOD a Oddělení sociální kurately pro děti 
a mládež; Bc. Lenka Plocková, soc. pracovnice; tel.: 568 896 316; 727 892 421 

Další spolupracovníci z řad pediatrů, psychologů, psychiatrů, neziskových organizací 
apod.: 

MUDr. Tereza Bartolotti, Ambulance dětské neurologie, Neurologické oddělení Nemocnice 
Jihlava; tel: 567 157 801; e-mail: terezka.bartolotti@seznam.cz 

MUDr. Hromadová Štěpánka, psychiatr pro děti, Jihlava; tel.:604 694 379 

MUDr. Kulísek Robert, PhD., psychiatr pro děti, Brno; tel.: 543 236 309 

MUDr. Rodáková Irena, Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš, tel.: 566 531 432 

MUDr. Mgr. Ivona Svrčková Třebíč, psychiatr pro děti a dorost, tel.: 568 808 379 

Psychologové Třebíč 

PhDr. J. Kocmánková, dětský klinický psycholog, Manž. Curieových 657, Třebíč, tel.: 737 
139 197 

PhDr. K. Halačka, dětský klinický psycholog, tel.: 568 840 846, mobil: 724 936 098 

Mgr. Nora Brátková, Ambulance klinické psychologie a adiktologie, telefon: 737 90 72 91 
email: bratkova@centrum.cz; web: www.psychologiebratkova.cz 

Střed, z.ú. Třebíč (programy primární prevence, Linka důvěry, SVP, Program pět P, 
individuální práce s dětmi ohroženými rizikovým chováním, rodinná terapie) 

Oblastní charita Třebíč (programy školské primární prevence – všeobecná i selektivní 
prevence) 

DDM Třebíč 

Intervenční centrum Jihlava 

Probační a mediační služba Třebíč 

Psychocentrum Třebíč 

TreMedias Třebíč 



Právní normy

Minimální preventivní program vychází z těchto právních norem:

Zákony
 č. 49/2009 Sb. (změna č. 561/2004 Sb. - Školský zákon), 
 č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících)
 č.  383/2005  Sb.  (změna  106/2002  Sb.  o  výkonu  ústavní  výchovy  ve  školských

zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních)
 č.  379/2005  Sb.  (o  opatřeních  k  ochraně  před  škodami  působenými  tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami)

Vyhlášky
 č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

docházky
 č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních ( soubor pedagogicko-organizačních informací č.j. 
12295/2005-20) 

 Novela vyhlášky 72/2005 Sb.

Metodické pokyny
 14 423/99 Metodický pokyn k výchově pro projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 10 194/2002 Metodický pokyn  spolupráce  předškolních  zařízení,  škol  a  školských

zařízení  s  Policií  ČR při  prevenci  a  při  vyšetřování  kriminality  dětí  a  mládeže  a
kriminality na dětech a mládeži páchané

 22294/2013-1 Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních
 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí,

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

5. Zhodnocení  Minimálního  preventivního  programu  pro  školní  rok
2018/2019

Naplňování cílů Minimálního preventivního programu ve školním roce 2018/2019 je
součástí každodenní práce všech členů pedagogického sboru ZŠ Čáslavice.  Plán prevence pro
tento školní rok vycházel ze závěrů a hodnocení minimálního preventivního programu pro
předcházející školní rok. I letos se na prevenci rizikového chování podílela školní metodička
prevence  Mgr.  Klára  Bednářová,  výchovná  poradkyně  Mgr.  Dana  Sýkorová  a  speciální
pedagožka Mgr. Kamila Veselá. 

Prevence  rizikového  chování  byla  součástí  průběžné  práce  třídních  učitelů,  kteří
mapovali situaci ve své třídě zejména při třídnických hodinách. Největší důraz je dlouhodobě
kladen na podporu a posilování pozitivních vztahů ve třídě.

Činnost na I.  stupni - žáci třetí  třídy se zapojili  do projektu Kraje Vysočina První
pomoc do škol. Pomocí her a soutěží si děti osvojily pravidla bezpečného chování doma, ve
škole, v přírodě i v dopravním provozu.

V rámci stmelování třídních kolektivů připravila speciální pedagožka s asistentkami
pedagoga  program,  který  měl  žákům  I.  i  II.  stupně  přiblížit  vyučování  očima  žáků  se
specifickými poruchami učení, pomocí jednoduchých simulací si všichni žáci vyzkoušeli, jak
se cítí a co prožívají během vyučování děti se specifickými poruchami učení.



Činnost na II. stupni – jedním ze stěžejních témat výchovy k občanství je v 7. ročníku
seznámení se světovými náboženstvími, zejména v dnešní době je velmi důležité,  aby žáci
získali  co  nejvíce  informací  o  světových  náboženstvích  a  dokázali  zaujmout  vlastní
stanovisko.  Proto bylo  tématu  věnováno více času,  žáci  zpracovávali  dlouhodobý projekt,
který byl doplněn besedou v Městské knihovně v Třebíči a následnou prohlídkou třebíčské
židovské  čtvrti. Besedu  v knihovně  vedla  Dagmar  Juráňová,  vedoucí  informačních  a
turistických center v Třebíči,  akce s názvem „Po stopách Židů (i židů) II“ byla určena pro
žáky Základních škol a byla finančně podpořena z projektu Ministerstva kultury ČR. Beseda
byla  zaměřena  na  historii  a  vývoj  židovského  náboženství,  jejich  tradice  a  zvyky.  Paní
Juráňová  žáky  seznámila  s  mnoha  zajímavými  informacemi  a  výklad  doplnila  řadou
praktických ukázek.

Také v tomto školním roce se žáci 8. ročníku zapojili do celokrajského projektu První
pomoc do škol, žáci si díky projektu osvojili teoretické,  ale zejména praktické dovednosti
v oblasti první pomoci. 

Žáci  8.  ročníku  se  zúčastnili  Dne  školy na  Vyšší  odborné  škole  a  Střední  škole
veterinární,  zemědělské  a  zdravotnické  v  Třebíči.  V rámci  tohoto  projektu  byla  žákům
představena  činnost  městské  policie,  hasičů  a  záchranné  služby.  Policisté  i  hasiči  žákům
představili, co obnáší jejich práce, v závěru nechyběla společná diskuze s žáky.

Pro  žáky  8.  a  9.  ročníku  byla  naplánovaná  exkurze  do  koncentračního  tábora
Osvětim/Březinka.  Exkurze  byla  doplněním  učiva  o  holocaustu  a  lidských  právech.  Na
exkurzi bylo navázáno v hodinách výchovy k občanství, kde žáci skupinově, ale i samostatně,
dál pracovali s tématem holocaustu a lidských práv.

Pod vedením vyučujících se v letošním roce poprvé rozhodli žáci 9. ročníku pomoci
někomu druhému. Žáci zorganizovali charitativní knižní bazar, díky kterému vybrali peníze a
mohli  pomoci  zdravotně  postiženému  dítěti.  Na  tento  projekt  bychom  rádi  navázali
s budoucími žáky 9. třídy i v dalším školním roce. 

a) Proběhlé akce specifické prevence
1. stupeň

Programy primární prevence
Na  prvním  stupni  byly  pro  žáky  připraveny  všeobecné  preventivní  programy  ve

spolupráci s jednotlivými třídními učiteli. Třídní učitelé volili nejčastěji aktivity zaměřené na
budování a podporování zdravého třídního klimatu, komunikaci a zdravý životní styl.

2. stupeň
Programy primární prevence

Pro  žáky  druhého  stupně  byly  připraveny  preventivní  programy  ve  spolupráci  se
třídními učiteli  a metodičkou prevence.  Aktivity a programy byly zaměřeny specificky na
předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků (komunikace –
zejména  dodržování  pravidel  třídy,  osobní  bezpečí,  zdraví  a  auto-destruktivní  závislosti,
osobnostní výchova,…).

b) Proběhlé akce nespecifické prevence
Nedílnou součástí prevence sociálně-patologických jevů je smysluplné využití volného

času  žáků,  proto  škola  nabídla  žakům  zájmové  kroužky  a  pravidelné  i  jednorázové
mimoškolní akce.



Přehled proběhlých akcí ve školním roce 2018/2019:
Sazka Olympijský víceboj (všichni žáci ZŠ)
Výuka žáků na dopravním hřišti v Třebíči (3. a 4. ročník)
Přespolní běh (vybraní žáci školy)
Florbalový turnaj v Moravských Budějovicích (chlapci druhého stupně)
Besedy Dětského oddělení Městské knihovny v Třebíči (první stupeň, 6. a 8. ročník)
Návštěva úřadu práce a Didacty v Třebíči (8. a 9. ročník)
Krajská soutěž Cihla k cihle 
Exkurze do Vídně (8. a 9. ročník)
Návštěva a besedy v Alternátoru - ekotechnického centra v Třebíči (žáci 1. - 4. a 6. třídy)
Vánoční tvoření rodičů a žáků prvního stupně (žáci I. stupně + družina)
Vánoční besídka Pohoda Vánoc (všichni žáci ZŠ i MŠ)
Zimní výcvikový kurz (7. a 9. ročník)
Okresní kola olympiády z ČJ a M
Jednodenní lyžování žáků, rodičů a pedagogů - Stuhleck
Plavecký výcvik (3. a 4. třída)
Akce Čistá Vysočina (všichni žáci ZŠ)
První pomoc do škol (8. ročník)
Beseda a prohlídka židovské čtvrti v Třebíči (7. a 8. ročník)
Účast ve sportovní olympiádě malotřídních škol (žáci I. stupně)
Exkurze do Osvětimi
Výlet do Aqualandu Moravia (odměna za sběr pro nejlepší žáky)
Sportovní den žáku ZŠ Čáslavice (všichni žáci ZŠ)
Exkurze do Prahy (7. - 9. ročník)
Dějepravné soutěžení (8. a 9. ročník)
Školní výlety (všichni žáci ZŠ)

6. Cíle programu

Dlouhodobé cíle
a) Žáci 

 prohloubit povědomí žáků o rizikovém chování a jeho možných následcích
 posílit právní vědomí
 formovat odmítavý postoj k rizikovému chování a tvořit zdravé společenské 

vztahy
 zkvalitnit komunikaci a spolupráci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a 

dospělými
 připravit žáky zvládat řešení problémů a krizových situací, nacvičovat způsoby

jednání v rizikových situacích
 naučit žáky nebát se prosadit a uplatnit, ale také se přizpůsobit a respektovat 

ostatní

b) Pedagogové
 podporovat vzájemnou pozitivní komunikace ke kolegům a žákům
 zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou
 zabezpečit spolupráci s týmem prevence



 vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 preventivně výchovné vzdělávací působení učinit neoddělitelnou součástí 

výuky a života školy
 vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 zajistit dostatečnou a pestrou nabídku programů zaměřených na dané téma 
 vytvářet pozitivní motivaci pro činnosti

c) Rodiče
 zlepšit spolupráci mezi rodiči a školou (společné akce)
 zapojit rodiče do dění ve škole
 informovat rodiče o připravovaných akcích na třídních schůzkách a na 

webových stránkách školy

Krátkodobé cíle
 zlepšit práci se třídou v třídnických hodinách – pravidelné zařazování 
třídnických hodin, práce s kolektivem třídy
 zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy
 zapojovat žáky do dění ve škole (Školní časopis – Čáslavický školáček, Školní 
parlament, Předáváme štafetu, Den naruby,…)
 řešit aktuální problémové situace – kouření, záškoláctví, šikanu, vulgární 
vyjadřování
 pořádat pro rodiče a veřejnost Dny otevřených dveří, víkendové výlety a akce 
pro rodiče a děti

7. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence je zaměřena na všechny žáky základní školy a je přirozenou a
nedílnou  součástí  všech  vyučovacích  předmětů. Prevence  nad  rámec  výuky  bude
uskutečňována dle aktuálních potřeb jednotlivých třídních kolektivů.

a) První stupeň

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti prvotně třídní učitel, podporou mu
je speciální pedagožka a metodička prevence. S jednotlivými tématy se děti setkávají v rámci
všech vyučujících předmětů, větší důraz je v předmětech prvouky, přírodovědy, vlastivědy a
v hodinách českého jazyka - slohu. Primární prevence je také součástí třídnických hodin, které
vedou třídní učitelé dle potřeby, nejméně jednou měsíčně, téma třídnické hodiny je součástí
zápisu ve třídní knize. 

Při výuce využíváme různých metod např. výklad, předávání informací,  samostatná
práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova.

Kromě  práce  pedagogů  spolupracujeme  s Městskou  policií  v Třebíči,  Občanským
sdružením STŘED a.s. Třebíč a Pedagogicko-psychologickou poradnou Třebíč.

b) Druhý stupeň

Primární prevenci na druhém stupni má na starosti prvotně třídní učitel, podporou mu
je  speciální  pedagožka  a  metodička  prevence.  Jednotlivá  témata  se  prolínají  ve  všech
vyučovacích  předmětech.  S  tématy  z  oblasti  prevence  se  nejvíce  pracuje  v předmětech



výchova  k občanství  a  výchova  ke  zdraví,  přírodopis,  chemie,  dějepis,  český  jazyk  a
literatura. Primární prevence je také součástí třídnických hodin, které vedou třídní učitelé dle
potřeby, nejméně jednou měsíčně, téma třídnické hodiny je součástí zápisu do třídní knihy.

K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, skupinové
práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek.

Kromě  práce  pedagogů  spolupracujeme  s Městskou  policií  v Třebíči,  Občanským
sdružením STŘED a.s. Třebíč,  Pedagogicko-psychologickou poradnou a K – centrem Noe
v Třebíči.

Primární prevence se objevuje zejména v těchto vyučovacích předmětech:

Prvouka

1. ročník Osobní bezpečí
Péče o naše zdraví
Lidské tělo 
Nemoc a úraz
Vztahy v dětském kolektivu
Rodina – vztahy v rodině

2. ročník Vztahy  v dětském  kolektivu  –  pozitivní
hodnocení druhých
Zdraví a jeho ochrana – zdravá výživa
Režim dne – využití volného času
Návykové látky
Vztahy mezi lidmi
Komunikace – základní zásady
Chování v krizových situacích

3. ročník Etická výchova – akceptace druhého
Šikana
Řešení problémů
Péče o naše zdraví – první pomoc
Osobní bezpečí – linka důvěry

Přírodověda

4. ročník Lidské tělo – zdraví a jeho ochrana
Chování v krizových situacích
Péče o naše zdraví – první pomoc
Denní režim – trávení volného času
Návykové látky

5. ročník Osobní bezpečí
Péče o naše zdraví – zdravý životní styl
Návykové látky a zdraví
Šikana
Týrání 
Sexuální a jiné formy zneužívání

Vlastivěda

4. ročník Mezilidské vztahy
Práva dítěte
Pozitivní hodnocení druhých
Sebepojetí

Vlastivěda
5. ročník Pravidla dialogu komunikace

Základní  lidská  práva  dítěte  -  zákony
policie, soudy



Výchova k občanství

6. ročník Školní  řád,  práva  a  povinnosti  žáků  -
záškoláctví
Význam a činnost žákovské samosprávy
Respektování jiných národů a národností
Vandalství

7. ročník Komunikace mezi lidmi – šikana, 
kyberšikana
Člověk a lidská práva (xenofobie, 
rasismus, diskriminace,…)
Národnostní menšiny
Světová náboženství

8. ročník Způsoby řešení konfliktů, náročné životní
situace, stres
Šikana a diskriminace
Práva dítěte v rodině, konflikty v 
rodinách, vztah generací
Sekty a jejich nebezpečí

9. ročník Trestní právo – kriminalita dětí a mládeže
Šikana

Výchova ke zdraví

6. ročník Zdravý způsob života, péče o zdraví
Násilí a zneužívaní
Šikana
Návykové látky

7. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Sexuální dospívání
Sexuální kriminalita
Šikana 
Kriminalita dětí a mládeže

Přírodopis
8. ročník Zdraví  –  nemoci,  první  pomoc,  zdravý

životní styl
Sexuální zdraví

Chemie 9. ročník Léčiva a návykové látky

8. Program preventivních aktivit pro žáky 

Předběžný nástin plánovaných aktivit pro žáky naší školy ve školním roce 2019/2020,
aktivity pro všechny skupiny jsou doplňovány podle aktuální nabídky během celého školního
roku.

Specifická prevence
1. stupeň

Aktivity  spojené  se  specifickou  prevencí  průběžně  zahrnují  do  ranních  kruhů  a
projektových dnů třídní učitelé jednotlivých tříd prvního stupně.

V letošním  školním  roce  bychom  rádi  navázali  na  spolupráci  s Městskou  policií
Třebíč.  Pro všechny třídy prvního stupně jsou naplánovány besedy primární  prevence  na
služebně policie např. Bezpečně doma i venku, Nenič mě, sloužím všem,…



2. stupeň
Stejně jako ve třídách na prvním stupni, jsou pro žáky 2. stupně naplánovány besedy

minimální  prevence  ve  spolupráci  s Městskou  policií  Třebíč,  témata  budou  Nebezpečné
situace, Nenič mě, sloužím všem, Kyberprostor - kyberšikana,…

Na téma šikana je  pro žáky 7.  -  9.  ročníku objednaná beseda s autorským čtením
spisovatele Lubomíra Mülera,  autor jim přiblíží  svět oběti šikany na svém velmi osobním
příběhu.

V rámci hodin VkO plánujeme besedy pro žáky 8.  a 9.  třídy se zdravotní  sestrou,
témata by se měla zaměřovat na intimní život, první část by probíhala zvlášť pro dívky a
chlapce. Žáci by si zopakovali a doplnili znalosti z oblasti anatomie mužského a ženského
pohlavního ústrojí.  Druhý blok by byl  zaměřený na pohlavně přenosné choroby,  prevenci
apod.

Pro  žáky  7.  ročníku  je  na  doplnění  a  upevnění  učiva  o  světových  náboženstvích
naplánovaná návštěva židovského města v Třebíči. 

V období  dubna/května  představí  Záchranná  služba  v Třebíči  žákům osmé  třídy  v
rámci projektu „První pomoc do škol“ základní informace i dovednosti s prováděním první
pomoci, včetně ukázky vozu a vybavení záchranné služby.

Nespecifická prevence 
Nespecifická  prevence  zahrnuje  všechny  aktivity  (např.  zájmové,  sportovní  či

volnočasové), které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravému rozvoji
osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

Do  prevence  zahrnujeme  tyto  činnosti:  projektové  dny,  návštěvy  divadelních
představení,  besedy  a  exkurze,  školní  výlety,  sportovní  akce  či  možnost  navštěvovat
kroužky nabízené školou.

Trávení volného času

Ve škole jsou vytvářeny podmínky pro smysluplné využití volného času dětí. Škola
nabízí  kroužky  pro  žáky 1.  i  2.  stupně.  Zároveň  jsou  plánovány  víkendové  pochody,  na
kterých jsou vítáni nejen žáci školy, ale také jejich rodiče. 

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Anglický jazyk – I. stupeň Mgr. Ivana Kulhánková
Anglický jazyk – konverzace pro II. stupeň Mgr. Barbora Štěpková
Florbal – I. a II. stupeň Ing. Rostislav Jeřábek 
Hra na flétnu – I. stupeň Mgr. Kateřina Matoušková
Hra na kytaru a ukulele – I. a II. stupeň Mgr. Lenka Palátová
Jógové hry a relaxační cvičení Bc. Miroslava Čermáková
Keramika – I. a II. stupeň Ing. Kateřina Kliková
Logika a deskové hry – I. stupeň Mgr. Roman Hanzal
Logopedie hrou – 1. a 2. ročník Mgr. Kamila Veselá
Náboženství – I. stupeň Mgr. Stanislav Mahovský
PC kroužek I. a II. stupeň Mgr. Lenka Palátová
Příprava na přijímací zkoušky - český jazyk Mgr. Klára Bednářová
Příprava na přijímací zkoušky - matematika Mgr. Roman Hanzal
Rybářský kroužek – I. stupeň Richard Večerek
Šachy I. a II. stupeň Mgr. Lenka Palátová



9. Záškoláctví

V současné době je v České republice povinná školní docházka daná zákonem č.
561/2004 Sb. a je povinná po dobu devíti školních roků. Dle paragrafu §50 tohoto zákona
je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti
žáka  ve vyučování  stanovuje školní  řád.  Školní  docházku (omluvenou i  neomluvenou
přítomnost) eviduje třídní učitel, souhrnnou evidenci vede škola.

V případě  neomluvené  absence  může  být  zanedbání  péče  o  povinnou  školní
docházku posuzováno podle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích.

Záškoláctvím se rozumí taková neomluvená nepřítomnost žáka, a to i opakovaná,
která  je  na  základě  analýzy  jejích  příčin  způsobena  zpravidla  úmyslně žákem  nebo
osobami zodpovědnými za jeho výchovu. Cílem záškoláka je vyhnout se přítomnosti ve
vyučování jako takovém nebo v některých vyučovacích hodinách.

Záškoláctví spadá mezi sociálně patologické jevy dětí a mládeže, kterým je škola
povinna předcházet (§29 odst. 1 školského zákona). Proto věnujeme prevenci záškoláctví
pozornost,  za  koordinaci  odpovídá  vedení  školy,  třídní  učitelé,  ostatní  učitelé,  školní
metodik prevence a výchovný poradce.

 



Příloha – Program proti šikanování

 Obsah programu proti šikanování:
1. Základní metodické pokyny MŠMT
2. Cíle programu
3. Vymezení základních pojmů
4. Stádia šikany

a. Přímá a nepřímá podoba šikany
b. Přímé a nepřímé ukazatele šikany

5. Prevence šikanování
a. Organizační opatření školy
b. Práce s třídním kolektivem
c. Další formy a metody práce

6. Krizový plán
I. Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami

Strategie
Výchovná opatření
Spolupráce s rodiči

II. Situace, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
Plán pro pedagogy
Plán pro oběť
Výchovná opatření

7. Právní odpovědnost



PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

příloha Minimálního preventivního programu

1. ZÁKLADNÍ METODICKÉ POKYNY MŠMT

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 
zařízení, Č.j. 24 246/2008-6 

 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51

 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, Č.j. 
22294/2013-1

2. CÍLE PROGRAMU

 vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí
 vytvořit pocit bezpečí pro každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu
 vytvořit dobré sociální klima třídy a celé školy
 podporovat pozitivní vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli
3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit,  ohrozit nebo zastrašovat
žáka,  případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických
útocích jedince nebo skupiny vůči jedinci či  skupině žáků, kteří  se neumí nebo nemohou
bránit. 

Šikanou tedy není jednorázová rvačka, incidenty, mající za cíl spíše poměřování sil.

a) Přímá podoba šikany
- Fyzické útoky v podobě bití
- Vydírání
- Loupeže
- Poškozování věcí, oblečení
- Slovní útoky v podobě nadávek
- Pomluvy
- Vyhrožování
- Ponižování
- Sexuální obtěžování
- Kyberšikana - jednou z forem psychické šikany, jde o zneužití ICT (informačních a 

komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým 
činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu

Nepřímá podoba šikany
- Demonstrativní přehlížení žáka
- Ignorování žáka či žáků (častěji skupinou žáků).



b) Nepřímé ukazatele šikany (chování nebo vzhled dítěte)
- Strach jít ráno do školy
- Záškoláctví
- Opakované bolesti hlavy či břicha
- Zhoršení prospěchu ve škole
- Ztráta zájmu o učení
- Porucha soustředění
- Pobývání v blízkosti učitelů
- Ustrašené vystupování
- Pozdní návraty ze školy
- Návraty s poškozeným a ušpiněným oděvem
- Dítě se vrací ze školy vyhladovělé
- Modřiny, odřeniny bez věrohodného vysvětlení
- Opakovaná ztráta peněz či osobních věcí
- Dítě žádá o peníze pod různými záminkami
- Špatné usínání, noční můry
- Smutná nálada
- Apatie, někdy naopak nezvyklá agresivita

Přímé znaky šikany (chování okolí vůči dítěti)
- Úmyslné ponižování
- Hrubé žertování a zesměšňování
- Nadávky
- Neustálé kritizování a zpochybňování
- Poškozování a krádeže osobních věcí
- Poškozování oděvu
- Výsměch
- Pohrdání
- Omezování svobody
- Bití, kopání, jiné tělesné napadání

4. STÁDIA ŠIKANOVÁNÍ (dle Michala Koláře)

První stadium - zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho,
spřádají proti němu intriky,  dělají na jeho účet "drobné" legrácky apod. Tato situace je již
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium - Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako
hromosvod.  Spolužáci  si  na nich odreagovávají  nepříjemné pocity,  například z  očekávané
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 

Třetí stadium - Vytvoření jádra
Jedná se o klíčový moment. Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé "viru"
začnou  spolupracovat  a  systematicky,  nikoliv  již  pouze  náhodně,  šikanovat  nejvhodnější
oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování.
Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže.



Čtvrté stadium - Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává
neformální  tlak  novou  dynamiku  a  málokdo  se  mu  dokáže  postavit.  U  členů  "virem"
přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity,  která je zcela poplatná
vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě - aktivně se účastní týrání spolužáka a
prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium-Totalita neboli dokonalá šikana
Násilí  jako  normu  přijímají  všichni  členové  třídy.  Šikanování  se  stává  skupinovým
programem. Jedni mají práva, ti druzí nemají práva žádná.

5. PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ

A. Organizační opatření školy
1) Osobní  příklad  pedagogů,  svým  chováním  vůči  žákovi  nepodněcovat  zhoršování

vztahů  směřující  k šikanování.  Vytvářet  pozitivní  mezilidské  vztahy  mezi  žáky  a
učiteli.

2) Zajistit dozor nad žáky o přestávkách, především v prostorách, kde k šikanování již
došlo nebo by mohlo dojít.

3) Pedagogičtí  pracovníci  se  budou  vzdělávat  v akreditovaných  kurzech
k problematice  šikanování.

4) Školní metodik zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky
násilného chování a šikanování. 

5) Ve  školním  řádu  jsou  jasně  stanovena  pravidla  chování  včetně  sankcí  za  jejich
porušení.

6) Třídní učitel se věnuje prevenci šikany v třídnických hodinách.
7) Nepedagogičtí pracovníci se řídí pokynem k prevenci a řešení šikanování a je pro ně

závazné.
8) Vytvoření pracovní skupiny pro řešení šikany:

školní metodik prevence
výchovný poradce
ředitel školy
třídní učitel oběti
třídní učitel agresora

9) Spolupráce metodika prevence a ředitele školy s dalšími institucemi a orgány, zejména
 s pediatry,  psychiatry,  psychology, policií,  oddělením sociálně-právní ochrany dětí, 
pedagogicko-psychologickou poradnou.

 
B. Práce s třídním kolektivem

1) Zjišťování neformálních vztahů ve třídě - použití anket, sociogramů
2) Společné třídní akce v rámci vyučování i mimo vyučování- výlety, třídnické 

hodiny, třídní besídky, oslavy.
3) Včasné zachycení ohrožených dětí, individuální přístup.
4) Vrstevnické programy pokud ve třídě hrozí problém, v rámci VkO a VkZ
5) Stanovení pravidel soužití třídní komunity.
6) Začlenění nových žáků do kolektivu.



7) Formování třídního kolektivu, který je pro žáky bezpečným místem, který jim 
pomůže vyhnout se nežádoucímu chování - šikanování.

8) Na  začátku  školního  roku  seznámení  žáků  s programem  řešení  šikanování,
s přihlédnutí k věku. Poučení bude zapsáno v třídní knize.

C. Další metody a formy prevence
 široká nabídka volnočasových aktivit
 školní výlety, zážitkové programy 
 účast v soutěžích (výtvarných, sportovních, zdravotnických, ...)
 celodenní projektové dny 
 Den naruby
 návštěvy kulturních představení
 dokumentární filmy na dané téma
 dlouhodobý projekt Ekoškola
 schránka důvěry
6. KRIZOVÝ PLÁN

I. Situace, které škola zvládne vlastními silami
Do této skupiny patří počáteční stádia šikanování, 1. a 2. stádium a třídní program pro 

řešení zárodečného stádia. Řešíme vše, co by mohlo být šikanou.
Šetření provádí pracovní (preventivní) tým.

Strategie vyšetřování počáteční šikany v pěti krocích:
 

1) Odhadnout závažnost onemocnění skupiny a stanovení formy šikany.
2) Rozhovor s informátory a oběťmi.
3) Nalezení vhodných svědků.
4) Individuální  rozhovory  se  svědky (nepřípustné  je  společné  vyšetřování  agresorů  a

svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory).
5) Ochrana oběti.
6) Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru:

a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);
b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);

7) Realizace vhodné metody:
a. metoda usmíření;
b. metoda  vnějšího  nátlaku  (výchovný  pohovor  nebo  výchovná  komise

s agresorem a jeho rodiči);
8) Třídnická hodina:

a. efekt metody usmíření;
b. oznámení potrestání agresorů;

9) Rozhovor s rodiči oběti.
10) Třídní schůzka.
11) Práce s celou třídou.

 Výchovná opatření: výchovná komise navrhne výchovná opatření
 

1) Pro nápravu situace je třeba pracovat s celou třídou.
2) Dále pracovat s agresorem i obětí. V případě potřeby zprostředkovat péči PPP, 

psychologa, ŠMP.
3) Pro potrestání agresorů užít výchovná opatření:

napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování



Spolupráce s rodiči:
 

Pokud  rodiče  informují  školu  o  podezření  na  šikanu,  je  za  vyšetření  situace
zodpovědný ředitel školy.

Při  nápravě  šikanování  bude  situace  projednána  s rodiči  agresora  i  oběti,  vždy
odděleně.  Jednání  s rodiči  budou  přítomni:  vedení  školy,  metodik  prevence,  třídní  učitel,
výchovný poradce. Rodiče budou seznámeni se závěry šetření a domluví se na výchovných
opatřeních.

Škola volí taktní přístup, všechny informace jsou důvěrné.
V případě zájmu rodičů nabídne škola rodičům agresora i oběti odbornou pomoc.
Kontakty jsou k dispozici u školního metodika prevence.
 
II. Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se 

specializovanými institucemi a policií

Sem patří řešení pokročilé a brutální šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. 
Tyto případy vyžadují následující postupy:

A. Plán pro pedagogy:
1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4) Pokračující pomoc a podpora oběti.
5) U tohoto závažného případu šikanování nebo v případě podezření, že šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí ředitel školy  skutečnost policii.
6) Ředitel školy oznámí orgánu sociální ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 

bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin nebo opakovaně páchá přestupky, 
ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného 
odkladu.

7) Vlastní vyšetřování- škola nebude vyšetřovat sama, požádá o pomoc policii, 
pedagogicko-psychologickou poradnu, orgán sociálně právní ochrany dětí.

8) Další práce s celým třídním kolektivem.

B. Plán pro oběť:
 Bezprostřední záchrana oběti.
 Informování rodičů o vzniklé situaci.
 Individuální rozhovor s obětí.
 Dát jí jasně najevo, že nikdo nemá právo s ní takto zacházet.
 Zaručit oběti ochranu ze strany školy.
 Zacvičit ji do ochranných strategií.
 Věnovat se rozvoji jejího sebepojetí.
 Zajistit odbornou pomoc psychologa, ŠMP.
 Seznámit rodiče se závěry šetření a řešením situace- vedení školy, ŠMP, třídní učitel.

C. Výchovná opatření:
1) Budeme dále spolupracovat s agresorem - jeho náhled na vlastní chování, motivy, 

rodinné prostření, výchovný styl v rodině.



2) V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, 
střediska výchovné péče, klinického psychologa, psychoterapeuta, psychiatra.

3) V mimořádných situacích ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte 
do pobytového oddělení SVP, případně realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka
v diagnostickém ústavu.

4) V mimořádných situacích podá ředitelka školy návrh orgánu sociálně právní ochrany 
dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného 
opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním do  diagnostického ústavu.

5) Pro potrestání agresora lze použít následující opatření: 
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování

6) Projednání výsledků šetření a závěrů s rodiči provede vždy vedení školy, třídní učitel, 
ŠMP, výchovný poradce.

7. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jsou  školy  a  školská  zařízení
povinny  zajišťovat  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  dětí,  žáků  a  studentů  v  průběhu  všech
vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů).

Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů může
šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění.

Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým - § 6 zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže):

 vydírání § 175 TZ
 omezování osobní svobody § 171 TZ
 zbavení osobní svobody § 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle §

145
 ublížení na zdraví §146 TZ
 loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ
 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ
 poškození cizí věci § 228 TZ
 znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ 
 nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ
 mučení a jiné nelidské a kruté zacházení § 149 TZ

Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně

Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani
přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů:



 nebezpečné  pronásledování  (stalking,  §  354  TZ)  –  např.  dlouhodobě  opakované
pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné
obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých;

 účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní
rozhodnutí k sebevraždě;

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ odesílaného
e-mailu;     

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 TZ),
např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti;

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť


