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Jmenuješ se Jana. Chodíš do třídy s Kryštofem a Pavlínou. Připadáš si obézní, i když jsi úplně běž-
ně vypadající dívka. Jsi dobrá v chemii. Kryštof, kterého ses jednou ptala, jestli mu připadáš tlustá, 
se ti nabídl, že má pro tvoje problémy s údajnou obezitou řešení. Rád ti opatří pervitin, po kterém 
se hubne, když za něj napíšeš práci z chemie, aby nepropadl. Zdálo se ti to dobrodružné a navíc 
se tím konečně mohl vyřešit tvůj problém. Za Kryštofa jsi napsala práci, aby postoupil do dalšího 
ročníku a „perník“ sis skutečně vyzkoušela. Svěřila ses jen svojí nejlepší kamarádce Pavlíně, která 
tě sice varovala, ale co je jí do toho. První měsíce to bylo úžasné. Neměla jsi skutečně chuť k jídlu, 
přestala chodit na obědy do jídelny a tvoje postava se začala blížit tvým představám. Za Kryštofa 
píšeš další práce a on ti výměnou dodává „piko“. Jenže to přestává stačit. Potřebuješ vyšší dávky, 
a když je nemáš, celý svět bys nejraději vyhodila do povětří.
Kryštof ale už chce krom pomoci ve škole i peníze, kterých moc nemáš. Nesnášíš ho, ale zdá se 
ti, že nemáš na výběr. Nakonec jsi dokonce vzala z tašky peníze Pavlíně. Moc se za to stydíš, ale 
omlouváš si to tím, že pro tebe nemá Pavlína pochopení a že si to zasloužila. Někdy bys chtěla 
zpátky svůj starý život, zkoušela jsi i přestat, ale je to silnější než ty.
Bojíš se, že když praskne, že bereš drogy a ukradla jsi peníze, hrozí ti i vyhazov ze školy. Zrovna 
u vás na škole totiž byl nedávno drogový skandál, který prosákl i na veřejnost. Vedení školy je tak 
na cokoli spojeného s drogami maximálně přísné.

Teď přemýšlíš, co budeš dělat dál. Snažit se přestat? Nebo sehnat další zdroje peněz? Co dál s Pavlí-
nou? A co s Kryštofem? Na koho se případně obrátit o pomoc?

Jmenuješ se Jana. Chodíš do třídy s Kryštofem a Pavlínou. Připadáš si obézní, i když jsi úplně běž-
ně vypadající dívka. Jsi dobrá v chemii. Kryštof, kterého ses jednou ptala, jestli mu připadáš tlustá, 
se ti nabídl, že má pro tvoje problémy s údajnou obezitou řešení. Rád ti opatří pervitin, po kterém 
se hubne, když za něj napíšeš práci z chemie, aby nepropadl. Zdálo se ti to dobrodružné a navíc 
se tím konečně mohl vyřešit tvůj problém. Za Kryštofa jsi napsala práci, aby postoupil do dalšího 
ročníku a „perník“ sis skutečně vyzkoušela. Svěřila ses jen svojí nejlepší kamarádce Pavlíně, která 
tě sice varovala, ale co je jí do toho. První měsíce to bylo úžasné. Neměla jsi skutečně chuť k jídlu, 
přestala chodit na obědy do jídelny a tvoje postava se začala blížit tvým představám. Za Kryštofa 
píšeš další práce a on ti výměnou dodává „piko“. Jenže to přestává stačit. Potřebuješ vyšší dávky, 
a když je nemáš, celý svět bys nejraději vyhodila do povětří.
Kryštof ale už chce krom pomoci ve škole i peníze, kterých moc nemáš. Nesnášíš ho, ale zdá se 
ti, že nemáš na výběr. Nakonec jsi dokonce vzala z tašky peníze Pavlíně. Moc se za to stydíš, ale 
omlouváš si to tím, že pro tebe nemá Pavlína pochopení a že si to zasloužila. Někdy bys chtěla 
zpátky svůj starý život, zkoušela jsi i přestat, ale je to silnější než ty.
Bojíš se, že když praskne, že bereš drogy a ukradla jsi peníze, hrozí ti i vyhazov ze školy. Zrovna 
u vás na škole totiž byl nedávno drogový skandál, který prosákl i na veřejnost. Vedení školy je tak 
na cokoli spojeného s drogami maximálně přísné.

Teď přemýšlíš, co budeš dělat dál. Snažit se přestat? Nebo sehnat další zdroje peněz? Co dál s Pavlí-
nou? A co s Kryštofem? Na koho se případně obrátit o pomoc?

Jmenuješ se Jana. Chodíš do třídy s Kryštofem a Pavlínou. Připadáš si obézní, i když jsi úplně běž-
ně vypadající dívka. Jsi dobrá v chemii. Kryštof, kterého ses jednou ptala, jestli mu připadáš tlustá, 
se ti nabídl, že má pro tvoje problémy s údajnou obezitou řešení. Rád ti opatří pervitin, po kterém 
se hubne, když za něj napíšeš práci z chemie, aby nepropadl. Zdálo se ti to dobrodružné a navíc 
se tím konečně mohl vyřešit tvůj problém. Za Kryštofa jsi napsala práci, aby postoupil do dalšího 
ročníku a „perník“ sis skutečně vyzkoušela. Svěřila ses jen svojí nejlepší kamarádce Pavlíně, která 
tě sice varovala, ale co je jí do toho. První měsíce to bylo úžasné. Neměla jsi skutečně chuť k jídlu, 
přestala chodit na obědy do jídelny a tvoje postava se začala blížit tvým představám. Za Kryštofa 
píšeš další práce a on ti výměnou dodává „piko“. Jenže to přestává stačit. Potřebuješ vyšší dávky, 
a když je nemáš, celý svět bys nejraději vyhodila do povětří.
Kryštof ale už chce krom pomoci ve škole i peníze, kterých moc nemáš. Nesnášíš ho, ale zdá se 
ti, že nemáš na výběr. Nakonec jsi dokonce vzala z tašky peníze Pavlíně. Moc se za to stydíš, ale 
omlouváš si to tím, že pro tebe nemá Pavlína pochopení a že si to zasloužila. Někdy bys chtěla 
zpátky svůj starý život, zkoušela jsi i přestat, ale je to silnější než ty.
Bojíš se, že když praskne, že bereš drogy a ukradla jsi peníze, hrozí ti i vyhazov ze školy. Zrovna 
u vás na škole totiž byl nedávno drogový skandál, který prosákl i na veřejnost. Vedení školy je tak 
na cokoli spojeného s drogami maximálně přísné.

Teď přemýšlíš, co budeš dělat dál. Snažit se přestat? Nebo sehnat další zdroje peněz? Co dál s Pavlí-
nou? A co s Kryštofem? Na koho se případně obrátit o pomoc?

Jana

Jana

Jana



Jmenuješ se Pavlína. Chodíš do třídy s Janou a Kryštofem. Jsi nejlepší kamarádka Jany. Ta se ti 
před časem svěřila, že vyzkouší „perník“ na hubnutí od Kryštofa, který dostala za to, že za něj 
napsala práci z chemie, aby nepropadl. Odrazovala jsi ji od toho s tím, že vypadá přece úplně 
normálně, ale nedala si říct. Měla jsi o Janu strach, ale nikomu jsi to neřekla. Vždyť bys mohla 
přijít o kamarádku. Ostatní ve třídě by se ti smáli, vždyť někteří už si „piko“ vyzkoušeli a říkali, že 
„je to v pohodě“. A Kryštof by se ti mohl mstít. Nechala jsi to tedy být, že jsi třeba jen hysterická. 
Navíc Jana chvíli vypadala šťastně. O přestávce prohodila, že prý se „konečně dostala i k nějakým 
chemickým pokusům“. Jenže s Janou to pak bylo horší a horší. Je vyhublá na kost a taky pěkně 
protivná, skoro zlá. V hodinách usíná. Vůbec ji nepoznáváš a říkáš si, že jsi to měla řešit dřív. Kam 
se ale obrátit? Přece nemůžeš jen tak jít za třídním. Ze zoufalství jsi nakonec prosila Kryštofa, ať 
Janě přestane drogu dodávat. Ten se ti vysmál a navíc byl pěkně naštvaný, že o obchodu s Janou 
víš. Když to prý řekneš někomu dalšímu, bude to mít ošklivé následky. A aby toho nebylo málo, 
nedávno se ti o přestávce ztratily z tašky peníze. Zřejmě bys to jinak hned řešila, jenže si jsi dost 
jistá, že to byla Jana. Je ti jí moc líto a máš ji ráda. Nechceš jí dělat další průšvih. Ovšem současně 
bys ji za ty poslední měsíce nejradši dala studenou sprchu.

Teď přemýšlíš, co budeš dělat dál. Promluvit si s Janou? Obrátit se na třídní/ho? Nebo ještě na něko-
ho jiného? Prý je ve škole teď nově ombudsman/ka, který/á podobné problémy řeší.
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Jmenuješ se Kryštof. Chodíš do třídy s Janou a Pavlínou. Škole toho moc nedáváš, radši si zkou-
šíš nové věci, paříš, bavíš se s každým. A přál by sis mít hodně peněz. Ty se podle tebe dneska 
vydělávají úplně jinak než biflováním. Ty máš třeba kontakty na lidi, co vaří „piko“. To ostatně vy-
řešilo i tvoje školní obtíže. Propadal jsi z chemie a měl jsi napsat školní práci o vzácných plynech. 
Napadlo tě, že bys mohl oslovit Janu, od které jsi věděl, že si připadá tlustá. Na chemii byla ale 
vždycky dobrá. Vždyť po pervitinu se přece hubne, člověk ani nemá chuť k jídlu. Ty ho teda moc 
nebereš, ne, že bys to nezkusil, ale máš k tomu respekt a víc tě lákají ty peníze z prodeje. Jana 
souhlasila a ty jsi bez potíží postoupil do dalšího ročníku. Jana za tebe píše práce a navíc si bere 
„pika“ víc, takže už si u ní říkáš i o peníze. Vypadá i chová se čím dál hůř, někdy ti jí je trochu líto, 
ale nakonec – co ti je do toho, její život, její volba. Nedávno za tebou přišla Janina kamarádka Pav-
lína, abys s tím obchodem s Janou přestal, že to takhle dál nejde. Byl jsi pěkně naštvaný, že o tom 
obchodu Pavlína ví. Ale zatlačil jsi na ni, že když to někomu řekne, bude to mít ošklivé následky. 
Snad to stačilo.
Kdyby prasklo, že dodáváš Hance drogy, máš jeden trumf. Jednou jsi totiž nachytal svého třídního 
učitele v intimní situaci se studentkou z pedagogické fakulty, která byla ve škole na praxi. Dokon-
ce jsi je i vyfotil, takže kdyby něco, můžeš ženatého učitele zatlačit do kouta.

Co budeš dělat dál? Přece jen to začíná být trochu nebezpečné a obchod s Janou se může prozradit. 
Přemýšlíš, jestli jsi to trochu nepřehnal.
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Jsi třídní učitel. Ve třídě máš taky Pavlínu, Janu a Kryštofa. Poslední dobou se ti zdají některé věci 
divné. Kryštof, který škole nikdy moc nedal, začal mít docela dobré výsledky z chemie. A Jana za-
číná vypadat divně. Nezvykle zhubla, v hodinách usíná. Zhoršil se jí prospěch a je velmi protivná, 
všem začala odsekávat.
Jsi ženatý a máte dítě, ale poslední dobou vám to doma neklape. Chtěl bys dát vše do pořádku. 
Jenže před časem jsi měl krátký poměr se studentkou pedagogické fakulty, která byla ve škole na 
praxi. V intimní situaci vás načapal zrovna Kryštof. Bojíš se, že kdyby se Kryštof rozpovídal, mohlo 
by to definitivně rozbít tvé manželství a ohrozit dokonce i tvoje místo ve škole, protože vedení si 
dává velice záležet na reputaci školy. V minulosti tu totiž byla drogová kauza, která školu velmi 
poškodila a vedení je velmi citlivé na cokoli, co může školní pověst dál poškozovat.

Přemýšlíš, jak se o těch změnách dozvědět víc a postupovat citlivě. 
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Jsi školní ombudsmanka, která má pomáhat studentům s jejich problémy včetně šikany, drog 
nebo sexismu. Nedávno jsi nastoupila a postupně se snažíš zorientovat, co se ve škole děje a jak 
funguje.
Škola tvé místo zřídila proto, aby napravila svou špatnou pověst z minulosti. Na škole se totiž 
objevily problémy s drogami, které se dostaly dokonce na veřejnost. Škola tak přišla o dobrou 
reputaci, a dokonce se na ni začalo hlásit o hodně méně studentů. Hrozí, že se omezí počet tříd 
a museli by se propouštět i pedagogové.
Tvým úkolem je předcházet dalším kauzám a negativním jevům ve škole. 

Přemýšlíš, jak budeš postupovat.

Jsi školní ombudsmanka, která má pomáhat studentům s jejich problémy včetně šikany, drog 
nebo sexismu. Nedávno jsi nastoupila a postupně se snažíš zorientovat, co se ve škole děje a jak 
funguje.
Škola tvé místo zřídila proto, aby napravila svou špatnou pověst z minulosti. Na škole se totiž 
objevily problémy s drogami, které se dostaly dokonce na veřejnost. Škola tak přišla o dobrou 
reputaci, a dokonce se na ni začalo hlásit o hodně méně studentů. Hrozí, že se omezí počet tříd 
a museli by se propouštět i pedagogové.
Tvým úkolem je předcházet dalším kauzám a negativním jevům ve škole. 

Přemýšlíš, jak budeš postupovat.

Jsi školní ombudsmanka, která má pomáhat studentům s jejich problémy včetně šikany, drog 
nebo sexismu. Nedávno jsi nastoupila a postupně se snažíš zorientovat, co se ve škole děje a jak 
funguje.
Škola tvé místo zřídila proto, aby napravila svou špatnou pověst z minulosti. Na škole se totiž 
objevily problémy s drogami, které se dostaly dokonce na veřejnost. Škola tak přišla o dobrou 
reputaci, a dokonce se na ni začalo hlásit o hodně méně studentů. Hrozí, že se omezí počet tříd 
a museli by se propouštět i pedagogové.
Tvým úkolem je předcházet dalším kauzám a negativním jevům ve škole. 

Přemýšlíš, jak budeš postupovat.

Místní ombudsmanka 

Místní ombudsmanka 

Místní ombudsmanka 


