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1. Vymezení základních pojmů  
Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská 

zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. Vychází z 

omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, 

jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně 

uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře 

školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním 

prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost 

žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, 

pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, 

kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při 

zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou 

rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i 

duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). 

Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.  

Primární prevence rizikového chování u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na 

předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v 

chování žáků:   

a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie  

b) záškoláctví,   

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling  

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů  

e) spektrum poruch příjmu potravy,  

f) negativní působení sekt,  

g) sexuální rizikové chování  

Aktivity škol jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a 

eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci 

včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:  

traumatických zážitků - domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání 

dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte, experimentování 

s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků 

vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).  

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení 

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 oblastech uvedených v Čl. 1 odst. 

2 s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit 

škody působené jejich výskytem mezi žáky.  

 

 



Specifická primární prevence  

– aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu 

jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:  

a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován 

rozsah problému nebo rizika,   

b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt 

rizikového chování,   

c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v 

rodině, ve škole nebo s vrstevníky.   

Nespecifická primární prevence 

 – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního 

chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například 

zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých 

společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 

Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných 

specifických programů.  

Efektivní primární prevence  

– kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v menších skupinách, vytváření 

dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy pomáhající odolávat žákům 

sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních 

dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání 

legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, 

posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy 

efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, 

aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti.  

 

Neúčinná primární prevence:  

a) zastrašování a triviální přístup: „prostě řekni ne“, citové apely, pouhé předávání informací, 

samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, stigmatizování a 

znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé sledování filmu, besedy s 

bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, nezapojení žáků/studentů do aktivit a 

nerespektování jejich názorů, politiku nulové tolerance na škole a testování žáků jako 

náhražku za kontinuální primární prevenci.  

b) hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních památek, 

by měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých 

skupinkách.  

 

 



2. Stručná analýza školy 
Základní škola a mateřská škola Veleň se nachází v okrese Praha – východ v těsném 

sousedství městské části Praha – Miškovice. Základní škola a Mateřská škola Veleň užívá tři 

budovy z nichž jedna je určena pro děti navštěvující MŠ, druhá pro děti z MŠ, přípravnou 

třídu a žáky prvních ročníků a ve třetí budově se vzdělávají žáci od 2. ročníku do ročníku 8. 

 ZŠ Veleň navštěvuje 200 žáků, z toho 129 je na 1. stupni a 71 na stupni druhém. 

Naše škola je školou, která se v posledních několika letech, díky rostoucí výstavbě v obci, 

změnila z malé malotřídní vesnické školy ve školu běžného typu a poslední dva roky jsou na 

škole i žáci druhého stupně. Na druhý stupeň, pokud to kapacita školy dovoluje, přichází žáci 

i z okolních obcí. Klademe důraz na to, aby se nově příchozí žáci dobře začlenili do kolektivu 

třídy.  

Velké problémy v oblasti prevence se nám zatím vyhýbají. V minulém roce jsme řešili 

problémy s poruchou příjmu potravy a počínající kyberšikanou. 

 

 

3.Personální zajištění prevence  
  

Při řešení problémů rizikového chování bude pomáhat školní poradenské pracoviště, jehož 

členové jsou: zástupkyně ředitelky, výchovní poradci, školní metodik prevence s třídními 

učiteli a ostatními členy pedagogického sboru.   

  

  

Ředitel školy  
     Zodpovídá za preventivní strategii školy a Preventivní program školy, podporuje vytváření 

a realizace programu, vymezení dostatečného prostoru pro preventivní činnosti v rámci školy, 

sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení 

vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, 

pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě.  

  

Zástupkyně ředitelky   
   Koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně 

nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří 

jsou ohroženi ve svém vývoji. Učitelé informují zástupkyni ředitelky o případech výskytu 

agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém 

i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel 

soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Zástupkyně ředitelky vede písemné záznamy ze 

všech jednání, evidují výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků tříd, navrhuje 

opatření v případě porušení ŠŘ, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o 

možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.).  

Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti –  PPP, SVP aj..   

  

 

  

http://www.zsamszahaji.estranky.cz/clanky/dokumenty/skolni-preventivni-strategie.html#_top
http://www.zsamszahaji.estranky.cz/clanky/dokumenty/skolni-preventivni-strategie.html#_top


 

 

Školní metodik prevence  
     Metodik prevence vytváří preventivní program školy, podílí se na jeho realizaci. 
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty 

k možné nápravě. Spolupracuje se specializovanými institucemi a organizacemi, zejména s 

metodikem prevence v PPP. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového 

chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy, shromažďuje veškeré 

informace a zpětné vazby v průběhu realizace preventivního programu školy v daném období, 

Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, 

rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Spolupracuje s 

dalšími odborníky, zajišťuje preventivní programy pro třídní kolektivy v oblasti rizikového 

chování a ve spolupráci se zástupkyní ředitelky se podílí na řešení výchovných problémů 

žáků. Hodnotí realizaci preventivního programu školy.  

  

Výchovný poradce  
     Zajišťuje výchovné složky činnosti školy, péči o nadané žáky a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, dále spolupráci s PPP a dalšími odborníky, spolu se zástupkyní 

ředitelky vede kartotéku a evidenci problémových žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli 

věnuje pozornost nadaným a talentovaným žákům a navrhuje další péči o ně.  

  

Kariérový poradce – výchovný poradce  
     Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání (např. informace o 

jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí, seznamuje žáky s organizací 

přijímacího řízení ve středních školách a konzervatořích, provádí tisk a kontrolu přihlášek ke 

studiu, vydává žákům Zápisové lístky a vede jejich evidenci, poskytuje individuální 

konzultace pro žáky a jejich rodiče, vyhodnocuje výsledky přijímacího řízení.  

  

Třídní učitelé   
       Spolupracují s metodikem prevence, s výchovnými poradci i zástupkyní ředitelky školy.  

Koordinují všechny aktivity ve třídách. Třídní učitel zná třídu natolik, aby byl schopen 

směřovat realizaci programu cíleně s ohledem na specifika své třídy. Má díky neustálému 

kontaktu se svými žáky vytvořeny jedinečné podmínky pro systémovou preventivní práci. 

Průběžně získává důvěru žáků a sleduje jejich chování a především změny v jejich chování. 

Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

individuálních konzultací, osobních setkání a dalších možností komunikace. Poskytuje 

rodičům informace o rizikovém chování. Sleduje školní docházku žáků a vypracovává PLPP a 

IVP.  

  

Pedagogové  
     Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí 

podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a 

třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné 

problémy, navrhují opatření. Respektují věkové a osobností zvláštnosti žáků, mimořádnou 

pozornost věnují problémovým, handicapovaným žákům a žákům se sociálním 

znevýhodněním. Informují zástupkyni ředitelky nebo školního metodika prevence o případech 

výskytu agresivního chování ve třídě, o porušování pravidel soužití ve škole či neomluvené 



absenci. Nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost 

navštívit po domluvě s vyučujícím i jejich výuku.   

  



 

4. Základní cíle strategie primární prevence rizikového chování  
a) dlouhodobé  

- výchova ke zdravému životnímu stylu  

- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů 

a způsobů chování  

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí  

- zajišťování akcí na zvyšování právního povědomí – využívání nabídek různých druhů 

spolupráce  

- zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, násilí  

- široká nabídka volnočasových aktivit  

  

b) střednědobé  
- zapojování rodin do života školy  

- pokračovat v osvětě i u rodičů – na třídních schůzkách vysvětlit problém kouření v 

rodině, konzumace alkoholu  

- pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím projektů  

- školní preventivní strategii a Minimální preventivní program zařadit do školních 

vzdělávacích programů  

- cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku  

- zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí  

- organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole – tematické dny, sportovní 

akce  

- ekologická výchova – výukové programy, soutěže ve sběru   

  

c) krátkodobé  
- zmapování potřeb v oblasti primární prevence  

- finanční podpora školní preventivní strategie  

- zkvalitňování práce třídních učitelů při práci s kolektivem třídy  

 

5. Cílové skupiny  
Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním 

přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s 

nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.  

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 

směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – 

výchovná poradkyně a metodik prevence.  

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována 

skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy. Individuální pozornost je pak věnována 

rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, 

rodičům žáků – agresorů v případech šikany.   



  



 

6. Začlenění primární prevence rizikového chování u žáků do školních 
vzdělávacích programů  
 

(1) Do školního vzdělávacího programu vydaného ředitelem školy1 je začleněna 

problematika prevence rizikového chování u dětí, v případě, není-li vydán rámcový vzdělávací 

program2, je tato problematika začleněna do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u 

žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla 

pojímána jako nadstandardní aktivita škol.  

(2) Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u 

žáků podle odstavce 1 byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a 

života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká:  

a) Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, 

spokojenost v rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní 

integrovanost, tvořivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s rozmanitou kulturou a 

světem).  

b) Existence (pečuji o sebe, o svůj zevnějšek, volím mezi zdravým a nezdravým způsobem 

života, jsem nezávislý a mám představu o své budoucnosti, věřím v budoucnost, vnímám, že 

život má smysl).  

c) Sounáležitost (vnímám se jako součást životního prostředí a Země, cítím se bezpečně 

ve škole, ve městě, jsem oceňován a ostatní si mě váží, mám kamarády a vážím si jich, umím 

se o sebe postarat a přijímat zdravotní/sociální pomoc a služby).  

d) Adaptabilita (dávám pozor na sebe a svůj zevnějšek, jsem žák, účastním se sportovních 

a rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný čas, plánuji si volbu profese 

nebo zaměstnání, řeším s odvahou své problémy, mám právní povědomí).  

(3) Minimální preventivní program   

a) je preventivním programem školy a školského zařízení,  

b) je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, popř. upravovaného přílohou.  

c) vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na  

nejvyšší efektivitu,  

d) jasně definuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle,  

e) je naplánován tak, aby byl realizovatelným,  

f) je přizpůsobován kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či 

specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje specifika ve školním 

prostředí,   

g) oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování    

                                                 
 

 

  



h) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí,  

i) má dlouhotrvající vliv na změnu chování,  

j) pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování dle čl. 1, odst. 1 a případné další 

rizikové projevy chování,  

k) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, 

cizincům, dětem a žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným) při ochraně jejich lidských 

práv,   

l) podporuje zdravý životní styl a usiluje o předávání vyvážených informací a dovedností.   

7. Způsob realizace  
Základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu:  

- zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 

důsledků jednání  

- posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku  

- vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na 

výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody 

a klidu, bez strachu a nejistoty  

- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního 

vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Klíčové vyučovací 
oblasti  

- oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, 

chemické aspekty drog atd.)   

- oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.)   

- oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)   

- oblast výchovy ke zdraví a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení 

domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, 

zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence 

drog atd.)   

- oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)   

- oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)  

  

 

 

 

 

 

 

 



Nejčastější zařazení preventivních témat v předmětech:  

Výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie, český jazyk, prvouka, 

přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, tělesná výchova   

Kompetence žáků 1. – 3. ročník  
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním 

drog, zneužíváním léků  

- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek  

- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu  

- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu  

- mají právní povědomí v oblasti rizikového chování  

Kompetence žáků 3. – 5. ročník   
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě  

- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si 

zdravý životní styl  

- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví  

- znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog  

- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc  

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy  

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti  

- vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva  

- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, 

zastrašování aj.), je protiprávní  

- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky  

Kompetence žáků 6. – 9. ročník  
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví  

- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám  

- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným 

způsobem  

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích  

- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly  

- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí  

- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů   

- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní 

činy   

- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální  

- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky  

- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví  

- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci  



- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny  

- ví, že zneužívání dítěte je trestné  

- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek  

- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít  

- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, 

sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení  

- dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)  

- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat  

 

  

8.Minimální preventivní program školy  
(1) Na tvorbě a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 

školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního 

metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Preventivního programu školní metodik 

prevence dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP.  

(2) Škola vždy zpracovává Minimální preventivní program (Preventivní program školy), 

který podléhá kontrole České školní inspekce. K zahájení nebo rozvinutí prioritních 

preventivních projektů realizovaných jako součást Preventivního programu nebo k zabezpečení 

Preventivního programu může škola využít dotačního řízení v rámci prevence rizikového 

chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT nebo krajů na daný rok.  

  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28  

  



 

 

 

9. Zaměření školy z hlediska prevence rizikového chování  
  

Vztah učitel – žák  
     Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit 

a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel 

získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka.         

Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, zákonným zástupcem žáka, 

zástupcem ředitele školy, metodikem prevence, výchovnými poradci, ostatními pedagogy atd.   

  

Skupinová práce  
     Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích či ve skupinách. Učitel věnuje 

pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny. 

Reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení 

konfliktu. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným 

způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve 

kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, 

radosti, zážitky, podněty k životu třídy či klást otázky.   

   

Projektové vyučování a celoškolní projekty  
     V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 

Celoškolní projekt umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku.  

  

Individualizované hodnocení, sebehodnocení, formativní hodnocení, zpětná vazba        

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 

nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 

ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Prostřednictvím formativního 

hodnocení žák získává kvalitativní hodnocení, jehož účelem je přinést žákům užitečnou 

informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovedností s cílem zlepšit jejich výsledky a 

naučit je přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.   

  

Komunikace s rodiči, veřejností  
     Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost 

navštívit po domluvě s vyučujícím i výuku, někdy se zapojují do výuky v rámci svých 

možností a poznávají tak prostředí školy a lépe pak chápou potřeby svých dětí ve škole. 

Rodiče budou o preventivním programu informovat především třídní učitelé na třídních 

schůzkách a konzultacích. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání 

návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat 

nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich 

dětí vyskytnout. Ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka 

závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně 

reagovat. Aktuální informace rodiče získávají z webových stránek školy.   

Ke komunikaci s rodiči využívají učitelé školní e-mail a prostřednictvím elektronické třídní 

knihy - školu online.   



  

Zveřejnění informací  
     Informace budou zveřejňovány na nástěnce umístěné v budově školy (vestibul školy). 

Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace, 

které se vztahují k tématům zařazeným do Preventivního programu školy, zásady první 

pomoci při výskytu šikany. Preventivní program školy bude dále zveřejňován na školních 

webových stránkách. Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je školní 

knihovna a odborná literatura vztahující se k různým formám rizikového chování uložená u 

školního metodika prevence.   

  

 

 

Pedagogická diagnostika  
     Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá 

příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči, zástupkyní ředitelky, 

výchovnými poradci a školním metodikem prevence, který se zapojí do diagnostického a 

terapeutického procesu. Případně jsou využívány další odborné instituce – PPP, SVP aj.  

Závažnější případy konzultuje s ředitelem školy.  

   

Řešení přestupků  
     Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v 

prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou 

sledována i další riziková chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich 

zjištění jsou navržena cílená opatření.  

V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:  

1. individuální pohovor se žákem   

2. jednání s rodiči   

3. doporučení kontaktu s odborníky   

4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě   

5. v případě dealerství oznámení Policii ČR   

 

 

  



 

 

10. Hodnocení  
Metodik prevence zpracovává zařazování a plnění školní preventivní strategie v rámci 

vyhodnocení minimálního preventivního programu na konci každého školního roku. 

Výsledky jsou předávány řediteli školy a okresní metodičce prevence při pedagogicko-

psychologické poradně v Opavě, je odesílán online dotazník - Vyhodnocení preventivních aktivit 

za uplynulý školní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková 

Schválila: Mgr. Věra Kouřilová 

 


