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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

1. Co jsou poruchy příjmu potravy, co sem patří, co je spouštěčem? 

 Poruchy příjmu potravy se v dnešní době řadí mezi nejčastější psychická onemocnění 

u dospívajících, především mladých dívek a žen. Způsobují dlouhodobé obtíže, a to nejen 

samotným postiženým, ale i jejich nejbližšímu okolí. Taková situace není dána jen výchovou 

a vlivem okolí, ale především sníženou vlastní sebeúctou a následně nízkým sebevědomím. 

 Mezi poruchy příjmu potravy řadíme především mentální anorexii, mentální bulimii 

a záchvatovité přejídání, které je v mnoha případech spojené s obezitou. 

 K rizikovým faktorům rozvoje nebo spuštění, propuknutí poruch příjmu potravy patří: vysoký 

důraz na výkon (fyzický i jiný), prostředí až s úzkostným nebo naopak nekritickým postojem 

ke stravování, důraz na vnější vzhled, poznámky týkající se vnějšího vzhledu (nejčastěji od 

vrstevníků, rodičů a pedagogů, ale i jiné). 

 

2. Projevy poruch příjmu potravy – čeho si mohu všimnout? 

a) Mentální anorexie => sebetrýznivé odmítání jídla za účelem snížení váhy, časté nejezení nebo 

i zvracení 

b) Mentální bulimie => záchvaty přejídání, které jsou spojeny s přehnanou kontrolou tělesné 

hmotnosti, často doprovázeno zvracením 

c) Záchvatovité přejídání => konzumace velkého množství jídla během krátkého časového 

období; jídlo je zdrojem strachu a úzkosti 

 Mohu pozorovat: 

- žák odbíhá na WC po každém jídle 

- nevolnosti 

- žák ve škole nejí – nejí na výletech, školních akcích 

- zvýšená únava, bolesti hlavy 

- ztráta hmotnosti 

- zvýšený příjem jídla a následné odbíhání na WC 

- depresivní ladění, úzkosti 

- přecitlivělost, nervozita 

- odmítání cvičení, převlékání se na TV 

- izolace od zbytku třídy, uzavírání se do sebe 

- někdy až posedlost svým vzhledem, zdravým životním stylem, dietami … 

 

3. Co mám dělat, když mám podezření, že dítě trpí poruchou příjmu potravy 

 Kontaktovat rodiče (může pomoci ŠPP) – sdělit mu své obavy a své pozorování, zeptat se – co 

rodič pozoruje doma, příp. se domluvit na zvýšeném všímavosti k situaci (sledování situace) 

 Konzultujte postup se ŠPP, lze také využít kontaktů níže 

 Můžete využít vašeho dobrého vztahu s dítětem a důvěry, která mezi vámi je => udělejte si 

čas a prostor, připravte se na rozhovor => zjistěte si konkrétní možnosti (připravit si k ruce 

kontakty, které můžete předat dítěti) => objektivně popište, čeho jste si všimli, co pozorujete 

(např. všiml/a jsem si, že jsi poslední dobou zamlklá/ý, že se ve třídě moc nebavíš, že jsi 

dlouhou dobu na wc, že moc nejíš …) => mluvte o sobě, o svých emocích a pocitech (např. 

mám starosti, že se ti děje něco nepříjemného; mám o tebe strach; mám obavy, že jsi 

v situaci, která je pro tebe těžká …) => nezamlčujte, netabuizujte téma poruch příjmu potravy 

=> nabídněte pomoc => ujistěte dítě o podpoře a snaze kdykoliv pomoci  



4. Co mám dělat, když se mi dítě svěří, že trpí poruchou příjmu potravy 

a) Dítě přijde samo a chce pomoci  

- Zachovejte klid => vyjádřete podporu, pochopení a uznání, že dítě přišlo samo (uznejte, 

že je dítě v náročné situaci) => dejte dítěti prostor, ať vyjádří své myšlenky, pocity => 

nebuďte na to sami, zajistěte neprodleně profesionální pomoc (ŠPP, případně kontakty 

viz níže) => nečekejte, že s tím bude dítě jen tak schopno přestat, potřebuje pomoci – 

s tím mu může pomoci odborník 

- vysvětlete dítěti, že tuto skutečnost musíte oznámit jeho zákonným zástupcům 

b) Dítě přijde, ale nechce, abych o tom někomu říkal/říkala 

- Dítě už o tom mluví, říká si tedy o pomoc => snažte se pochopit, že to má dítě náročné a 

uznejte to, poděkujte za důvěru => dejte dítěti prostor vyjádřit své myšlenky a pocity => 

vytvořte koalici s dítětem a motivujte ho ke spolupráci s psychologem, aby bylo možné 

řešit příčiny poruch příjmu potravy – je v pořádku říct dítěti, že vy sami se necítíte být 

dostatečnými odborníky na to, abyste mu sami pomohli a že by bylo dobré obrátit se na 

někoho dalšího (školní psycholog, výchovný poradce) => ujistěte dítě o vaší podpoře a o 

tom, že mu s kontaktováním odborníka pomůžete a že se budete snažit dítěti kdykoli 

pomoci 

- vysvětlete dítěti, že tuto skutečnost musíte oznámit jeho zákonným zástupcům – ujistěte 

ho, že se budete snažit udělat maxim pro to, abyste ho podpořili 

 

 

5. Důležité kontakty 

Ve škole:  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 

Mimo školu:  

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout 

(vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

• Centrum Anabell, z. ú., tel. 542 214 014, 724 824 619, e-mail: iporadna@anabell.cz  

• Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/  
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Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Centrum Anabell, z. ú., tel. 542 214 014, 724 824 619, e-mail: iporadna@anabell.cz  

• Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/       

     

 

6. Prevence poruch příjmu potravy ve škole 

 o tématu poruch příjmu potravy mluvit 

 mluvit o stresových situacích 

 učit děti, jak zvládat stresové situace 

 nácvik copingových strategií 

 vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí ve třídě (třídnické hodiny, přístup k žákům každého 

učitele, konfliktní a problémové situace řešit hned, otevřeně komunikovat) 

 nedémonizovat poruchy příjmu potravy (např. dělají to jen nemocní lidé, psychopati apod.) 

 otevřeně komunikovat a spolupracovat se zákonnými zástupci 

 vytváření bezpečného a důvěrného prostředí ve škole (vedení školy + všichni pracovníci školy) 

 povzbuzovat zdravé sebevědomí, sebedůvěru žáků 

 k žákům se chovat s respektem – nezesměšňovat je, nepoužívat nevhodné narážky na jejich 

vzhled (nejlépe vzhled nekomentovat, zvláště ne před ostatními spolužáky) 

 

 

 

 

V Mohelnici, 10.12.2021     Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

        Mgr. Jana Rozsypalová 
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KRIZOVÝ PLÁN – PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

ZJIŠTĚNÍ PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

PODEZŘENÍ NA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Školní Poradenské Pracoviště 

* ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

   Mgr. Jana Rozsypalová 

   tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

 

* VÝCHOVNÝ PORADCE 

   Mgr. Lucie Křepská 

   tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 

Potřebuji zjistit více 

informací o situaci 

ROZHOVOR S DÍTĚTEM 

=> Nabídka pomoci, 

kontakty 

Potřebuji konzultovat 

s odborníkem mimo školu 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

ŽÁK 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

KONTAKTY PRO DÍTĚ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

* Krizová linka: 116 111 

* Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

    e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

* Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout  

   (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

* Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

    e-mail: p.krylova@seznam.cz  

* Centrum Anabell, z. ú., tel. 542 214 014, 724 824 619, e-mail: iporadna@anabell.cz  

* Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/   

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

* OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru),  

   tel. 583 452 163, 778 438 337,  

   e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

* Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová,  

   tel. 775 887 197, e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

* PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

   e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

* SPC Mohelnice: tel. 601 361 382,  

   e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

* Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici  

   – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

   tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

* Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk:  

   Mgr. Klára Dušková (psycholog), tel. 771 131 715,  

   e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

* Dětský pediatr Mohelnice: 

   MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

   MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597,  

   e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

   MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460,  

   e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

* Krizová linka: 116 111 

* Centrum Anabell, z. ú., tel. 542 214 014, 724 824 619,  

   e-mail: iporadna@anabell.cz  

* Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/  

 

INFORMACE, 

KONZULTACE 

INFORMACE, 

PODPORA 

INFORMACE, 

PODPORA 
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