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1.Charakteristika ŠPS 
 

Základním principem školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) v resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací osobnosti.  
 

Do oblasti prevence podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21 291/ 2010-28 (dále jen Metodické doporučení) 

patří následující rizikové chování: 

 

• agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie  

(registrujeme Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016)  

• záškoláctví  

 

• závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

(registrujeme nový zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) 

  

•  rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

 

• spektrum poruch příjmu potravy 

  

• negativní působení sekt 

 

• sexuální rizikové chování  

                                                                              (citováno z Metodického doporučení) 

 

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci 

preventivních aktivit. Program je jednou ročně vyhodnocován. Sleduje se zejména průběh a efektivita 

jednotlivých aktivit. Pro školu je dokument závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. 

Nárůst různých projevů rizikového chování, zvláště zneužívání návykových látek (kouření) v populaci dětí 

školního věku a rizikové chování spojené s moderními komunikačními technologiemi, se stává 

celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární 

prevenci co nejdříve, zvláště v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací 

(přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.  
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2. Základní personální a číselné údaje o škole 

Ředitelka školy Mgr. Helena Lišková 

Telefon 378 027 301 

E-mail liskovaha@zs14.plzen-edu.cz 

 Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Ing. Mgr. Lenka Knoblochová 

Telefon 378 027 309 

E-mail  knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz 

 Specializační studium FPE ZČU Plzeň 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Irena Šnebergerová 

Telefon 378 027 310 

E-mail snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz 

 Specializační studium FPE ZČU PLZEŇ 

Školní metodička prevence pro 2. stupeň Mgr. Jana Janouškovcová Sirová 

Telefon  378 027 314 

E-mail  janouskovcovasiro@zs14.plzen-edu.cz 

Specializační studium CPPT, o.p.s. 

Školní metodička prevence pro 1. stupeň Mgr. Jitka Přibková 

Telefon 378 027 338 

E-mail pribkovaji@zs14.plzen-edu.cz 

 

Užší realizační tým  

pro zajištění bezpečného klimatu a řešení 

vztahových problémů 

Mgr. Jana Janouškovcová Sirová – vedoucí URT (2.st.) 

 

 

Mgr. Jitka Přibková         – 1. stupeň 

Mgr. Simona Burešová     – 2. stupeň 

Všichni proškolení pedagogové (září 2021 – 15, říjen 

2022- ostatní pedagogové) 

Počet žáků ve škole 631 (k 9. 9. 2022) 

Počet tříd na I. stupni  12 

Počet tříd na II. stupni  13 

Počet pedagog. pracovníků ve škole 59 (38 vyučujících, 13 asistentek, 8 vychovatelek) 

 

 

 

mailto:liskovaha@zs14.plzen-edu.cz
mailto:knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz
mailto:snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz
mailto:janouskovcovasiro@zs14.plzen-edu.cz
mailto:pribkovaji@zs14.plzen-edu.cz
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3. Hlavní aktivity ŠPS 

 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické 

preventivní práce a rozvíjení osobnosti, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, v řešení 

projevů rizikového chování a dalších problémových situací. 

 

- Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, a to zejména 

v předmětech Prvouka, Výchova ke zdraví a Občanská výchova. 

 

- Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže s cílem podpořit 

pozitivní rozvoj jejich osobnosti a sociálního chování, organizování adaptačních kurzů a realizace 

projektů na podporu primární prevence, u nichž lze využít finanční podporu z dotačních titulů. 

 

-  Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. 

 

- Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu. V souvislosti 

s pandemií Covid 19 také posilování jejich podílu na utváření spoluzodpovědnosti každého jednoho dítěte 

za zdraví své i své rodiny. 

 

- Průběžné sledování konkrétních podmínek a situací ve škole z hlediska rizik výskytu rizikových jevů    

a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. 

 

- Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé 

rizikové skupiny dětí a mládeže, uplatňování intervenčních programů. 

 

- Poskytování poradenských služeb a zajišťování služeb specializovaných na poradenství a prevenci, a to 

nejen pro žáky školy, ale i pro rodiče a pedagogy. 

 

 

4. Školní pilíře primární prevence 
 

Vztah učitel – žák 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Významným nástrojem k poznání žáka jsou školní 

výlety, pobytové akce, adaptační kurzy. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho 

názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Získává důvěru žáka i prostřednictvím 

budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci 

s žákem, se zákonným zástupcem, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, školním psychologem a 

dalšími. Cílem je dosažení bezpečného klimatu ve třídě. 

 

Vztah asistent pedagoga – žák 

Přítomnost asistenta pedagoga (dále jen AP) ve třídě pomáhá širšímu monitorování vztahů mezi žáky ve 

třídě. Dává slabším žákům pocit opory. Posiluje sociální roli dětí s nižší mírou komunikačních dovedností 

a adaptability. AP podporuje žáka v osobnostním rozvoji a pomáhá při řešení problémů. Je dalším 

důležitým prvkem v budování a posilování bezpečného klimatu ve třídě. Ve školním roce 2020/2021 

pracuje ve škole 9 AP. 

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba  

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

(Vždy v souladu s GDPR). Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 

ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, 

ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. Sebehodnocení žáka vnímáme jako normu a ceníme si, 

že žák dovedně s různými typy sebehodnocení pracuje. 
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Skupinová práce 

Žáci část vyučování spolupracují, a to ve dvojicích, ve skupinách i ve skupinách napříč třídami. Učitel 

věnuje spolupráci pozornost, 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. Osvědčeným nástrojem k vyjadřování postojů a názorů celé skupiny, k prezentaci, reflexi 

i sebereflexi skupiny napříč celou školou je tvorba školního časopisu. Ten byl několikrát oceněn v soutěžích 

školních časopisů, a to i za přínos k primární prevenci. 

Vzhledem k epidemické situaci a nastaveným protiepidemickým opatřením v roce 2021 (COVID 19) 

dodržuje škola postupy, které skupinovou práci v celé šíři její škály limitují. 

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty 

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

vyučování umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projektové dny navíc podporují 

spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší 

s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.  

 

Komunikace s rodiči, veřejností 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Konzultační hodiny jsou uvedeny na 

webových stránkách školy www.14zsplzen.cz. Rodiče mají také možnost navštívit výuku v rámci Dne 

otevřených dveří. O aktivitách primární prevence jsou informováni na třídních aktivech a rovněž na 

www.14zsplzen.cz. Rodiče každého žáka obdrží informace, kam se mohou obrátit, zjistí-li, že jejich dítě je 

obětí rizikových jevů nebo se na nich podílí v negativním slova smyslu.  

Pokud rodiče projeví zájem, škola zajistí seminář nebo besedu s odborníkem na jakékoli téma prevence 

rizikových jevů.  

Spolupráce s rodiči má v roce 2021 další významný rozměr. V důsledku pandemie se stává spolupracující 

zákonný zástupce velmi významným subjektem v posilování takových dovedností svého dítěte, jako je 

adaptace na ztížené podmínky, řešení problémů, posilování odpovědnosti za své zdraví.  

 

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, s výchovným poradcem, který informuje o možnostech 

následné pomoci sociální, psychologické nebo speciálně pedagogické, a také s metodikem prevence, který 

zprostředkuje kontakt na zařízení primární nebo sekundární prevence a jiná podobná zařízení. Nově mohou 

rodiče využít odborného poradenství školní psycholožky. 

Při podezření na šikanu (i kyberšikanu) je vyrozuměn Užší realizační tým (dále jen URT). 

Nástrojem k prevenci rizikového chování žáků jsou pravidelné schůzky pedagogů na 1. i 2. stupni. Hlavním 

cílem je zefektivnění informovanosti mezi učiteli a domluva na jednotném postupu při řešení konfliktů. TU 

navíc každý měsíc odevzdávají tabulku s přehledem výskytu rizikových jevů ve třídě. 

Dalším nástrojem prevence jsou pravidelné měsíční schůzky školního poradenského pracoviště. 

   

Řešení přestupků 

Porušování školního řádu, týkající se držení, distribuce a užívání návykových látek (včetně elektronické 

cigarety) v prostorách školy, dále šikana, kyberšikana, vandalismus, agresivita, rasismus, krádeže atd. je 

klasifikováno jako hrubý přestupek. Při řešení postupujeme podle: 

• Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. MŠMT 

21291/2010-28 (k datu 2. 9. 2020 registrujeme 22 příloh k tomuto dokumentu) 

• krizových plánů vypracovaných kolektivem autorů v roce 2019 pro plzeňské školy (4. část MPP) 

• školního řádu. 

Nástroje řešení: 

1. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise,  

http://www.14zsplzen.cz/
http://www.14zsplzen.cz/
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2. doporučení kontaktu s odborníky,  

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

4. v případě závažného zdraví ohrožujícího deliktu oznámení Policii ČR. 

5. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle § 31 Školského zákona, odstavce 3, oznámí ředitel 

školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o 

nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

Práce s novými informacemi 

Informace obsahující důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) jsou žákům předávány během 

školního roku v rámci předmětů Prvouka, Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Na druhém stupni žáci 

v rámci projektového vyučování sami kontakty a další důležité informace vyhledávají. Pracují s novými 

pojmy, diskutují o rizicích nových společenských fenoménů, zejména sociálních sítí. 

Škola reaguje na vývoj informačních a komunikačních technologií, na vzrůstající počet uživatelů a na rizika 

z toho plynoucí. Diskutuje se např. sexting (posílání erotického obsahu prostřednictvím mobilů) a 

kybergrooming (vytipování si oběti na internetu s cílem ji zneužít).  

Významným partnerem v prevenci internetových rizik jsou projekty KÚ, např. skvěle propracovaný Projekt 

pro bezpečný internet http://kpbi.cz., který nabízí dětem i učitelům spoustu informací o nebezpečích nových 

komunikačních technologií, testy, soutěže… 

ŠMP získává od různých subjektů (KÚ, Magistrát, Všeobecná zdravotní pojišťovna…) materiály pro 

potřeby žáků, rodičů a pedagogů s tematikou šikany, kyberšikany, návykových látek, domácího násilí, 

krizové pomoci. Většinou se jedná o letáky s kontaktními adresami, s informacemi o formách pomoci atd. 

Metodičky prevence o těchto materiálech informují ústně nebo prostřednictvím zápisů do Omluvných listů 

a jiných sdělení (jsou-li určeny rodičům).  

Aktuální informace jsou zveřejňovány na www.14zsplzen.cz. 

 

 

5. Personální zajištění primární prevence 

Výchovné poradkyně 

• 14. ZŠ má dvě VP, pro 1. st. Ing. Mgr. L. Knoblochovou, pro 2. st. Mgr. I. Šnebergerovou. 

• Výchovné poradkyně koordinují společně s metodičkami primární prevence aktivity školy v oblasti 

prevence. Aktivně nabízejí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřují se 

na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, v sebepojetí nebo v komunikaci s druhými.   

• Jsou učiteli informovány o potížích žáka (osobnostních, rodinných, vztahových), o neomluvené 

nebo nadměrné absenci, také o náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu 

s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem atp. 

• Výchovné poradkyně spolu se školními metodičkami prevence navrhují individuální opatření 

k zabezpečení bezpečného klimatu, dále navrhují svolání výchovné komise, vedou individuální 

konzultace s dětmi, s rodiči, informují o možnostech odborné péče. 

• Jednají s OSPOD. Komunikují s odbornými pracovišti. 

 

Školní metodičky prevence 

• 14. ZŠ má dvě ŠMP, pro 1. st. Mgr. J. Přibkovou, pro 2. st. Mgr. J. Janouškovcovou Sirovou. 

• ŠMP, Mgr. J. Janouškovcová Sirová, vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho 

realizaci. 

Metodičky prevence: 

• Sledují aktuální legislativu k primární prevenci a dělí se o nové informace s pedagogy školy. 
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• Koordinují spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku primární prevence a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, 

krizovými...).  

• Sledují zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům 

pomáhá.  

• Komunikují s učiteli v případě vzniklého problému a dávají podněty k možné nápravě.  

• Využívají nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.   

• Zařizují besedy s odborníky, a to v případě zájmu i pro rodiče žáků.  

• Poskytují žákům, učitelům a rodičům kontakty na centra zabývající se prevencí a terapií, rozdávají 

letáky a jiný osvětový materiál (podle možností školy).  

• Poskytují poučení o možnostech testů na přítomnost návykové látky v těle, kontakt na K-centrum 

v případě, že rodiče experimentujícího žáka nebo žák sám požádají o pomoc. 

• Sledují a podporují prevenci nespecifickou. 

• Sledují možnosti dotací do preventivních programů ve školství a aktivně se do dotačních řízení 

svými žádostmi zapojují. 

• Pravidelně se stýkají s dalšími školními preventisty, vyměňují si zkušenosti a hodnotí efektivitu 

spolupráce s poskytovateli preventivních programů.  

• Vzdělávají se v problematice rizikových jevů (odebírají periodika-časopis Prevence, sledují 

regionální i republikové statistiky o této problematice mezi mládeží atp.). 

• Zpracovávají podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence ve škole, a to zejména 

na základě aktuální společenské poptávky a pak konkrétně na základě informací od TU, kteří každý 

měsíc vyplňují tabulku s případným výskytem rizikových jevů ve třídě. 

• ŠMP pro 2. stupeň, Mgr. Jana Janouškovcová Sirová, plní funkci vedoucího URT pro prevenci a 

řešení šikany ve škole. 

 

Užší realizační tým 

(Vyučující, kteří jsou proškoleni v projektu MIŠ - minimalizace šikany) 

• Věnují se problematice nejen šikany, ale všech projevů agresivity na škole, a to podle detailně 

vypracovaného Školního programu pro prevenci a řešení šikany, platného od 1. 2. 2011 a průběžně 

aktualizovaného podle platné legislativy.  

• Mgr. J. Janouškovcová Sirová – vedoucí URT, Mgr. S. Burešová a pro 2. st., Mgr. J. Přibková pro 

1.st.  

• Září 2021 – proškoleno dalších 15 pedagogů. 

• Říjen 2022 – proškoleni ostatní pedagogové. 

 

Pedagogové 

• Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností. 

• Průběžně se vzdělávají v oblasti prevence a zdraví.  

• Svými dohledy a prací s žáky minimalizují podmínky vzniku rizikového chování ve škole. 

• Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé 

období, konzultují případné problémy (např. se školní psycholožkou nebo na pravidelných 

schůzkách 1. i 2. stupně), navrhují opatření, ale neposkytují kontakty na poradenská pracoviště bez 

vědomí a doporučení VP, ŠMP nebo školní psycholožky. 

• Metodičkám prevence každý měsíc odevzdávají TU tabulku s případným výskytem rizikového jevu 

ve třídě. 

• Aktivně se zapojují do řešení projevů rizikového chování, a to podle metodiky Co dělat, když…  

• Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních aktivů, konzultačních 

hodin, osobních setkání a dalších možností komunikace. 
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Asistentky pedagoga 

• AP jsou svou přítomností o přestávkách ve třídě významným nástrojem k monitorování vztahů 

mezi dětmi. 

 

Ředitelka školy  

• Sleduje efektivitu prevence rizikových jevů na škole. 

• 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, psychologů apod. 

• V systému DVPP podporuje vzdělávání rozvíjející takové sociální kompetence pedagogů, které 

efektivně napomáhají tvorbě bezpečného klimatu. 

• Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3 § 31 Školského zákona, oznámí ředitelka 

školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 

zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla. 

 

Školní poradenské pracoviště 

• 1x za měsíc se scházejí s vedením školy obě školní metodičky prevence, obě výchovné poradkyně 

a speciální pedagožka, aby se vzájemně informovaly o případných problémech v prevenci 

rizikových jevů a školní neúspěšnosti u dětí s potřebou podpůrných opatření.  

 

 

6. Cíle projektu 
 

a) dlouhodobé 

Základními cíli strategie primární prevence rizikových jevů na období 2021 až 2022 jsou: 

• rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáků i učitelů školy – kompetence k řešení projevů 

rizikového chování řadovými pedagogy jsou normou, 

• vytvoření školy s bezpečným klimatem, s minimalizováním podmínek pro vznik šikany, 

kyberšikany, záškoláctví a jiných rizikových jevů, 

• účelné využití dovedností nově proškolených pedagogů v projektu MIŠ – mentoring,   

• funkční informační systém, rozvíjení vzdělanosti v problematice rizikových jevů, vytvoření 

podmínek pro efektivní práci na minimalizaci rizikových jevů, 

• získání ŠMP se specializačním studiem pro 2. stupeň (v realizaci do června 2022), 

   

b) střednědobé 

• využívání nových metodických materiálů týkajících se primární prevence v životě školy, 

• zapojování rodin do života školy 

(spolupráce se zákonnými zástupci, kteří svým přístupem mohou výrazně ovlivnit klima školy 

směrem k bezpečné škole), 

• pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů 

• finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence  

• školní preventivní strategii účelně zařazovat do školních vzdělávacích programů, k prevenci 

využívat průřezová témata (např. OSV nebo Muv), 

 

c) krátkodobé 

• poskytování efektivní podpory poradenského pracoviště kolegům při plnění výchovně 

vzdělávacích cílů, 

• účelné využívání nového metodického materiálu pro řešení projevů rizikového chování ve škole, 
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• účelné využívání pravidelných měsíčních schůzek pedagogů na 1. i 2. stupni k podchycení žáků 

s rizikovými projevy chování a k včasnému řešení problémů s cílem posilovat bezpečné klima 

školy, 

• zajištění intervencí oblastního metodika prevence, které pomohou v metodice řešení závažných 

školních kauz – spolupráce s CPPT, o.p.s. 

• podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:  

- srpen 2022 proškolení sboru o BOZP a mimořádných situacích, 

- září 2022 – květen 2023 – proškolené metodika prevence Jana Janouškovcové Sirové v oblasti 

Kariérového poradenství, 

- srpen a říjen 2022 – proškolení dalších pedagogů v projektu MIŠ s cílem rozšířit URT,  

• efektivní využívání nabídek poskytovatelů služeb primární prevence, 

• maximální využití nabídek besed s PČR,  Městskou policií a HZS, 

• realizace adaptačních kurzů pro žáky všech ročníků školy v projektu Začínáme spolu v prvním 

týdnu září školního roku 2022/23, 

• prohloubení spolupráce s organizací Post Bellum a realizace zážitkových workshopů napříč 

ročníky – (4.-9. třída), 

• spolupráce s organizací Národní iniciativa - program pro 9. ročníky – Nečekané těhotenství, 

• realizace projektu Národní plánu podpory, 

• účelné využívání nového metodického materiálu pro řešení projevů rizikového chování ve škole, 

• začlenění žáků z Ukrajiny do jednotlivých třídních kolektivů. 

 

7. Vymezení 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, 

-  nově příchozím už do vytvořených žákovských kolektivů, 

-  ohrožené školním neúspěchem, 

-  s některými typy specifických vývojových poruch chování 

-  nově příchozím žáků z Ukrajiny bez znalosti českého jazyka. 

 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových jevů je dítě  

• odpovědné za vlastní chování a za způsob života v míře přiměřené jeho věku, 

• s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, 

• schopné dělat samostatná a pokud možno správná rozhodnutí, 

• s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, 

• schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, 

• s vyhraněným negativním vztahem k rizikovým jevům obecně, 

• podílející se pozitivně na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 

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

k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovné poradkyně, 

metodičky primární prevence, popř. školní psycholožka a speciální pedagožka. Je zájem o supervize. 

 

Do systému informování by měli mít zájem být zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost bude 

v případě potřeby věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy. Individuální pozornost 

pak bude věnována rodičům žáků, u kterých bude zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a 

kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany atp.   
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8. ŠVP a primární prevence 

 
Formou besed, diskusí, referátů, samostatných prací a projektů, filmovými projekcemi, kooperativním 

vyučováním, zážitkovými aktivitami atp. se žáci seznamují s mechanismy vzniku a rozvoje závislostí, s 

riziky zdravotními i sociálními, s léčbou závislých apod. Učí se rozlišovat manipulaci a násilí a bránit se 

proti nim.  
 

S prevencí se žáci cíleně seznamují od 1. do 9. ročníku, a to především v těchto předmětech: 

Prvouka, Výchova ke zdraví, Občanská nauka, Přírodověda, Přírodopis, Český jazyk – literatura, Dějepis, 

Tělesná výchova, Chemie. 

 

Příklady témat specifické prevence v hodinách  

 

Ročník Předmět Učivo 

 1. Prvouka Osobní bezpečí 

Návykové látky a zdraví 

Bezpečnost v dopravě  

 2.  Prvouka Chování v rizikovém prostředí 

Bezpečné chování v silničním provozu 

Šikana 

Návykové látky 

 3. Prvouka Bezpečné chování v rizikovém prostředí 

Nebezpečné chování mezi účastníky silničního provozu 

 4. Přírodověda  Nebezpečí komunikace – elektronická média 

 
 5. Přírodověda 

  

Odmítání návykových látek 

Šikana 

Týrání 

Závislost na hracích automatech a PC 

 
 6.  Výchova ke zdraví 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Pěstitelství a chovatelství 

Rizikové chování 

 - alkoholismus 

 - kouření aktivní i pasivní 

 - nebezpečný internet 

 - šikana a jiné násilí 

 - sexuální zneužívání dětí       

Dopravní výchova 

 - rizika dopravy       

 - vztahy mezi účastníky silničního provozu 

 - bezpečné chování v dopravě 

 

Rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

 

 7.  Občanská výchova Veřejný majetek a vandalismus 

Národnostní menšiny 

 -  rasismus, xenofobie, diskriminace, antisemitismus 

 

 8. Občanská výchova 

 

 

Člověk v sociálních vztazích  

 -  stres  

 -  konflikt 
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 9. Výchova ke zdraví 

  

  

 

 

Občanská výchova 

  

Chemie 

 

Dějepis 

Zneužívání návykových látek 

Lidská společnost a násilí 

Manipulace (vrstevníci, média, sekty) 

Sexualita a zákon 

 

Trestní odpovědnost a trestní stíhání mladistvých 

 

Návykové látky 

 

Fašismus, rasismus, extrémismus 

 

 

Rozsah specifické prevence v jednotlivých ročnících: 

 

 
1. 

ročník  

2. 

ročník  

3. 

ročník  

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník  

7. 

ročník 

8. 

ročník  

9. 

ročník  
Suma  

Prevence šikany a projevů agrese 4 2 1 0 1 5 5 5 5 28 

Prevence kyberšikany 0 0 0 3 0 3 2 1 1 10 

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

Prevence rizikových sportů 0 2 1 0 0 1 1 1 1 7 

Prevence rizikového chování v dopravě 2 4 4 0 0 2 1 1 0 14 

Prevence rasismu a xenofobie 0 0 0 0 0 3 8 3 8 22 

Prevence působení sekt a 

extrémistických náboženských směrů 
0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 

Prevence rizikového sexuálního 

chování 
0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 

Prevence užívání tabáku 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

Prevence užívání alkoholu 1 1 0 0 1 1 1 1 2 8 

Prevence užívání dalších návykových 

látek 
0 1 0 0 0 2 1 1 3 8 

Prevence závislostního chování pro 

nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

0 0 0 1 1 2 1 1 1 7 

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 3 1 1 2 7 

Prevence kriminálního chování 0 0 1 0 1 1 2 3 1 9 
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1. 

ročník  

2. 

ročník  

3. 

ročník  

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník  

7. 

ročník 

8. 

ročník  

9. 

ročník  
Suma  

Prevence duševních onemocnění a 

psychických problémů 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 8 11 7 4 5 27 30 22 30 144 

 

9. Znalostní a dovednostní kompetence žáků 
 

1. –  3. ročník: 

-     znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek, 

- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, 

- mají vědomosti, jak udržovat zdraví a co je to zdravý životní styl. 

 

4. –  5. ročník:   

- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, 

- umějí činnosti 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, 

- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc, 

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy, 

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti, 

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

 

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, klima ve třídě se snaží zabezpečit svými 

pravidly, 

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 

- snaží se 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 příp. protiprávní činy,  

- chápou zdraví ve složce fyzické, duchovní a 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, a 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. 
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10. Prevence nespecifická 

 
Škola se snaží dalšími aktivitami (tzv. nespecifickou prevencí) podpořit účinnost MPP, a to   

• výchovou k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů 

chování,  

• zájmem o problémy dětí (schránka důvěry), 

• důslednými dohledy, 

• adaptačními kurzy pro žáky 6. ročníků, 

• projektem Začínáme spolu, 

• nabídkou odpoledních aktivit, 

• využíváním kulturních akcí (divadel, kina, výchovných koncertů…),  

• školami v přírodě, výlety, lyžařskými, cyklistickými a jinými pobytovými zájezdy. 

• Dále péčí o žáky se specifickými poruchami, 

• péčí o žáky nadané, 

• třídnickými hodinami nebo bloky v hodinách (nejsnáze ve Výchově ke zdraví), 

• dodržováním školního řádu (důsledným postihováním rizikového chování), 

• posilováním pocitu soucítění s potřebnými, nemocnými, opuštěnými, 

• ekologickou výchovou (třídění odpadu, exkurzemi). 

 

11. Hodnocení aktivit primární prevence za školní rok 2022/2023 
Kvantitativní hodnocení aktivit primární prevence za školní rok 2022/23 

Evidence projevů rizikového chování ve škole  

Spolupráce s institucemi a organizacemi 

Poradenství pro rodiče 

Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS  

(bude zhodnoceno v červnu 2023)  


