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1 Úvod  

Preventivní program naší školy vychází ze zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školského zákona) a z 

Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, vydaného MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28 v roce 2010 a 

z jeho následných aktualizací. Dále pak z vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
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Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve 

školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního 

chování. Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem 

preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy, všech pracovníků 

školy, na spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy i na spolupráci s jinými organizacemi, 

které se zabývají prevencí rizikového chování (neziskové organizace, Policie ČR, městská 

policie, OSPOD, HZS a další).  

Cílem našeho programu je zajistit dětem co nejlepší podmínky k tomu, aby byly 

schopné odolávat nástrahám a hrozícím nebezpečím společně vytvářenými pravidly jednání, 

chování a soužití a jejich důsledným dodržováním. Naší snahou je rozvoj nejen sociálních 

(schopnost komunikace a vytváření pozitivních vztahů, mediální a finanční gramotnost, 

odpovídající výběr povolání a schopnost uplatnění se ve světě práce), ale také osobnostních 

(motivace ke zdravému životnímu stylu, pozitivnímu myšlení a posilování zdravého 

sebevědomí, ochraně zdraví) dovedností dětí nutných v dnešní době pro život. 

Preventivní program školy by měl zahrnovat strategii předcházení školní neúspěšnosti, 

kterou ovlivňuje celá řada faktorů (osobnost dítěte, rodinné zázemí v kulturně odlišných 

podmínkách, rodinné prostředí, vztahy mezi vrstevníky – to vše ovlivňuje klima třídy a 

vyžaduje preventivní opatření). 

 

 

 

 

 

2 Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 

2.1 Specifika naší školy 

A) ZŠ Litovel, Vítězná ul. patří mezi větší městské školy. Ke 13. 9. bylo na naší škole 

zapsáno celkem 505 žáků (229/255 + 10 žáků v současné době v zahraničí + 11 

dětí v přípravné třídě) v 11 třídách prvního a 11 třídách druhého stupně.  
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B) Děti nejsou pouze z Litovle, ale dojíždějí ze širokého okolí. Přestože téměř 

polovina žáků po vyučování opouští Litovel, problém sdružování dětí do různých 

part po vyučování přetrvává. Skupiny dětí, které nenavštěvují žádné kroužky, 

potkáte v parcích, na sídlištích i třeba na náměstí. Litovel je město, na které 

navazuje volně hned za fotbalovým hřištěm les, a také tam je možné potkat 

skupinky potulujících se dětí. To značně zhoršuje možnosti prevence rizikového 

chování. 

 

C) Škola disponuje vlastní kuchyní a jídelnou, která současně slouží jako kulturní sál, 

velkou sportovní halou využívanou nejen v hodinách tělesné výchovy, ale 

v odpoledních hodinách především místním oddílem házené. Což není naprosto 

ideální stav. Odpolední pohybové aktivity ve školní tělocvičně jsou časově 

omezeny. V loňském školním roce zavedené pohybové aktivity pro žáky druhého 

stupně o velkých přestávkách byly bohužel z důvodu koronavirové krize zrušeny. 

K dispozici je i nevelké venkovní hřiště. Ve škole je bazén, který slouží pro výuku 

plavání jak našich žáků, tak i dětí z okolních vesnických škol, případně mateřských 

škol. Pro žáky prvních až čtvrtých tříd je otevřeno pět oddělení školní družiny. 

V budově jsou dvě počítačové učebny, z toho jedna je právě po rekonstrukci, je 

koncipována jako multimediální centrum a vybavena nejmodernějšími 

technologiemi (počítače, notebooky, tablety, interaktivní pracoviště, sluchátka). 

Její prostory slouží žákům školy od II. pololetí školního roku 2018/19. Dále škola 

disponuje odbornými pracovnami fyziky, chemie, přírodopisu, knihovnou, 

jazykovými učebnami a anglickým centrem, výtvarným ateliérem, pracovnou 

hudební výchovy, cvičnou kuchyní a plně vybavenými dílnami. V každé třídě je 

počítač a dataprojektor. V současné době se postupně do tříd zavádí interaktivní 

dataprojektory, fungují již ve třech třídách. Z hlediska vybavenosti má škola dětem 

i rodičům co nabídnout. Třídy navíc nejsou přeplněné. 

2.2 Vnitřní zdroje školy 

A) Škola nabízí dětem i v době mimo vyučování celou řadu kroužků, a to na prvním i 

druhém stupni (viz příloha č. 8.4 – doufejme, že v letošním roce budou kroužky 

fungovat stejně dobře jako v předminulých letech), děti mohou navštěvovat také 

sportovní oddíly (házená, volejbal, floorball, kopaná), výhodou je, že jejich tréning 

probíhá odpoledne ve sportovní hale, která je součástí školy. 
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B) Ve škole pracuje žákovský parlament složený z žáků šestých až devátých tříd (dva 

žáci z každé třídy). Zasedání se pravděpodobně budou letos konat online, a to 

vzhledem k hygienickým opatřením. Přetrvává formálnost fungování ŽP. Je třeba 

motivovat děti k větší samostatnosti, navrhování programů a řešení problémů, 

k čemuž by měli přispívat především třídní učitelé svým zájmem o dění 

v parlamentu.  

 

C) Na velmi dobré úrovni zůstává i přes personální změny spolupráce školy s 

rodičovským spolkem (RS). RS je nakloněn preventivním programům a z velké 

části se podílí i na jejich financování. Za což členům upřímně děkujeme. 

 

D) Silnou stránkou naší školy je skvělá součinnost pedagogů prvního stupně, sdílejí 

svoje nápady, spolupracují na projektech, vyměňují a předávají si zkušenosti. 

Spolupráce učitelů na druhém stupni je obtížnější, a to i díky rozdílnému 

odbornému zaměření, ale také velkému rozptýlení v budově školy (Velké prostory, 

samostatné kabinety, mnoho dohledů). Stále se nedaří. Mnoho pedagogů opouští 

školu hned po vyučování, práci si odvážejí domů, zaniká tak prostor a čas pro 

sdílení. 

 

E) Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou třídnické hodiny na druhém stupni, 

které vedou třídní učitelé. Konají se jedenkrát měsíčně nebo podle potřeby. Třídní 

učitelé tak mají prostor nejen k řešení problémů ale také k rozvíjení vztahů a 

komunikace ve třídě. Běžně jsou zařazována témata z oblasti prevence rizikového 

chování. Na začátku školního roku si žáci společně s třídním učitelem stanovují 

„Pravidla třídy“. Za obsah třídnických hodin odpovídají třídní učitelé. Jejich 

zařazení mimo dobu vyučování ale není šťastné (dojíždějící děti, kroužky, a pod). 

Bohužel se mi zatím nepodařilo jejich zařazení do rozvrhu tříd. 

 

F) Fungujícím článkem poradenských služeb je i školní poradenské pracoviště, jehož 

členy jsou: ředitel školy, výchovný poradce, ŠMP, školní psycholog a speciální 

pedagog (1. stupeň). ŠPP se schází nejméně čtyřikrát ročně nebo častěji, pokud se 

vyskytne problém vyžadující součinnost a více složek. Od školního roku 2019/20 

jsme se dohodli na následujícím postupu v řešení problémů ve třídách: třídní učitel 
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– školní psycholog – ŠMP nebo VP – ředitelka školy – a dále možnosti 

výchovných komisí a OSPOD. Model nadále funguje. 

2.3 Riziková místa  

A) Budova školy je moderní stavbou s mnoha zákoutími, která svádí ke sdružování 

dětí o přestávkách nebo v době před odpoledním vyučováním či při čekání na 

odpolední kroužky. Vedení školy přísně dbá na zajištění pedagogických dohledů 

ve všech prostorách školy v době přestávek i před odpoledními aktivitami. 

Pedagogické dohledy na chodbách častěji kontrolují i prostory těchto WC. 

V letošním školním roce na moji žádost posílilo vedení školy dohledy učitelů o 

dohledy některých asistentů. 140 minut dohledů na jednoho učitele je opravdu 

vyčerpávající. 

 

B) Společná snaha o příjemné prostředí k životu, ale také pečlivý dohled 

pedagogických pracovníků a spolupráce s ostatními zaměstnanci školy (školník, 

uklízečky, kuchařky), vede k tomu, že projevů vandalismu nezaznamenáváme tak 

velké množství.  

 

2.4 Aktuální analýza školy z hlediska rizikového chování 

A) Drogy ani výrazné projevy extremismu, rasismu (vliv rodiny některých dětí však 

nelze úplně eliminovat) nebo sektářství nezaznamenáváme často. Díky dobré práci 

třídních učitelů jsme již dlouho neřešili pokročilé stadium šikany. Denně se však 

potýkáme s menšími či většími projevy agrese, vandalismu, počínající šikany, 

násilí, záškoláctví a vulgárnosti. Velkým problémem se stává kouření, bohužel 

především dívek, a to i v nižších ročnících druhého stupně. Problémem zůstává 

skryté záškoláctví, ale spoluprací s OSPOD se daří alespoň částečně eliminovat. 

 

B) Projevy začínající šikany, agrese a násilí se snažíme eliminovat důsledným 

dodržováním dohledů nad žáky, pozorováním změn jejich chování, spoluprací 

všech pracovníků školy, zájmem o jejich aktivity mimo školu. Silnou stránkou je 

fakt, že všechny problémy, o kterých se dozvídáme, jsou řešeny a děti mohou mít 

dobrý pocit z toho, že jim někdo v případě špatné zkušenosti pomůže. Dále 

postupujeme podle programu proti šikanování (Viz příloha č. 8.3) 

 



8 

 

C) V posledních letech přibývá mezi našimi žáky počet dětí romského původu. 

Společnost je tolerantnější ke kulturním odlišnostem daleko víc než dřív, přesto se 

stále vyskytují projevy nesouhlasu a netolerance. Je pochopitelné, že názory 

dospělé populace snadno přebírají děti. Je proto třeba se zaměřit na výchovu 

k toleranci a přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Přestože soužití žáků naší 

školy s romskými spolužáky je bez vážnějších problémů. Platí stále. 

 

D) Projevy násilí vůči spolužákům jsou řešeny důsledným dohledem, přítomností 

asistenta pedagoga, spoluprací s rodiči a neustálou prací se třídou, aby k situacím, 

které vyvolají neadekvátní chování, docházelo minimálně. Pro žáky s možností 

projevů neadekvátního chování je vypracován krizový plán. 

 

E) Distanční výuka v předloňském, ale především dlouhodobé uzavření škol 

v loňském školním roce má za následek celou řadu problémů. Děti odvykly 

pravidelnému rytmu školní práce, vázla komunikace s některými rodiči, prohloubil 

se problém skrytého záškoláctví, mnohé děti pracovaly z domu bez dohledu 

rodičů, což se nyní podepisuje na jejich dovednostech a znalostech. Všechny děti 

měly přístup k online výuce, tam, kde byl problém, škola zajistila potřebnou 

techniku. Přesto se budeme v letošním školním roce potýkat s velkými nedostatky 

jak ve vědomostech, tak v chování.  

 

2.5 Školní řád 

Školní řád je základním dokumentem, který vymezuje práva a povinnosti žáků a 

pedagogů školy. Jeho plné znění je na webových stránkách školy: 

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty 

2.6 Informační systém školy 

• Webové stránky školy: http://www.zsviteznalitovel.cz/ 

• Škola OnLine 

• Tři informační nástěnky pro žáky i pedagogy v prvním patře školy (na prvním i 

druhém stupni, ve sborovně) 

• Schránka důvěry 

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty
http://www.zsviteznalitovel.cz/
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• Konzultační hodiny VP, ŠMP, ostatních pedagogických pracovníků (vyvěšeny 

na webových stránkách školy) 

• Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  

• Třídní schůzky pro rodiče (čtyřikrát ročně) 

• Školní časopis PRSKAVKA 

• Články v UN a LN (Litovelské noviny) 

• Školní rozhlas 

 

2.7 Důležité kontakty 

Ředitel školy:   Mgr. Zuzana Absolonova  

e-mail:    Zuzana.Absolonova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 203, 731 166 325 

Zástupce ředitele školy I: Mgr. Hana Vašíčková 

e-mail:    Hana.Vasickova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 202 

Zástupce ředitele školy II: RNDr. Miroslava Černá 

e-mail:    Miroslava.Cerna@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 213 

Výchovný poradce:  PhDr. Miroslava Vagnerová 

e-mail:    Miroslava.Vagnerova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 207 

Školní metodik prevence: RNDr. Miloslava Flášarová 

e-mail:    Miloslava.Flasarova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 221 

Školní psycholog:  Mgr. Helena Křížová 

e-mail:    Helena.Krizova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 243 

Speciální pedagog:  Mgr. Simona Geprtová 

mailto:Zuzana.Absolonova@zsviteznalitovel.cz
mailto:Hana.Vasickova@zsviteznalitovel.cz
mailto:Miroslava.Cerna@zsviteznalitovel.cz
mailto:Miroslava.Vagnerova@zsviteznalitovel.cz
mailto:Miloslava.Flasarova@zsviteznalitovel.cz
mailto:Helena.Krizova@zsviteznalitovel.cz
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e-mail:    Simona.Geprtova@zsviteznalitovel.cz 

telefon:   585 156 259 

 

2.8 Školní metodik prevence 

2.8.1  Metodická a koordinační činnost ŠMP 

• Koordinace tvorby a kontroly realizace PPŠ 

• Koordinace a účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci RCH 

• Metodické vedení činnosti učitelů v oblasti PRCH 

• Koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti PRCH 

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku PRCH, s oblastním metodikem prevence (PPP – Mgr. 

Pavla Ševčíková) 

• Kontaktování odborného pracoviště a účast na intervenci a následné péči v případě 

akutního výskytu RCH 

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v rámci 

PRCH a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních 

údajů 

• Vedení písemné dokumentace umožňující doložit rozsah a obsah činnosti ŠMP, 

navržená a realizovaná opatření. 

 

2.8.2 Informační činnost ŠMP 

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice RCH, o nabídce 

programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogům školy 

• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových informací a 

zkušeností 

• Vedení a aktualizace databáze spolupracovníků školy v oblasti PRCH 

• Poradenská činnost 

• Vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytnutí 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

zajištění péče odpovídajícího odborného pracoviště 

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených 

s možností rozvoje RCH 

mailto:Simona.Geprtova@zsviteznalitovel.cz
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3 Vnější zdroje školy 

3.1 Informační a metodické zdroje a síť sociální podpory 

• Informační zdroje: www.msmt.cz , www.kr.-olomoucky.cz (oficiální informační 

web OŠMT), www.prevence-info.cz , www.odrogach.cz , www.drogy-info.cz , 

www.adiktologie.cz , www.protisikane.cz , www.sananim.cz ,  

• Metodické zdroje:  - Oblastní metodik prevence Mgr. Kateřina Motlová, 

metodik primární prevence PhDr. Věra Neusar, PPP Olomouc 

    - Okresní metodik prevence PhDr. Ladislav Spurný 

 

• Síť sociální podpory: PPP Olomouc 

   Web: http://www.ppp-olomouc.cz/ 

OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Litovel)  

Web: http://www.litovel.eu/cs/mesto/ 

   Policie ČR 

   Web: http://www-policie.cz/ 

   Městská policie a Komise prevence kriminality Litovel 

   Web: http://www.litovel.eu/cs/mesto/ 

   Sdružení D Olomouc 

   Web: http://www.nebojsepromluvit.cz 

   Web: http://www.sdruzenid.cz/ 

   P Centrum Olomouc 

Web: http://www.p-centrum.cz/ 

E – bezpečí UP Olomopuc 

Web: http://www.e-bezpeci.cz/ 

Nebuď oběť Ostrava 

Web: http://www.nebudobet.cz/ 

IFMSA (mezinárodní federace asociací studentů mediků) 

Web: https://www.ifmsa.cz/ 

http://www.msmt.cz/
http://www.kr.-olomoucky.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.protisikane.cz/
http://www.sananim.cz/
http://www.ppp-olomouc.cz/
http://www.litovel.eu/cs/mesto/
http://www-policie.cz/
http://www.litovel.eu/cs/mesto/
http://www.nebojsepromluvit.cz/
http://www.sdruzenid.cz/
http://www.p-centrum.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.nebudobet.cz/
https://www.ifmsa.cz/
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Šance dětem 

Web: http://www.sancedetem.cz/ 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

e-mail: sas.litovel@sternberk.charita.cz 

MUDr. Elena Vacová   tel.: 585 343 590 

            603 465 933 

Mgr. Karolína Fryštacká (FNOL) tel.:  588 44 23 97 

Linka bezpečí dětí a mládeže  tel.: 800 155 555 

         116 111 

Linka důvěry pro dospělé  tel.: 585 417 777 

Linka důvěry pro děti a mládež tel.: 585 414 600 

Bílý kruh bezpečí    tel.: 585 423 857 

Fond ohrožených dětí   tel.: 585 221 649 

Linka pomoci ŠMP, pedagogům, žákům, studentům, rodičům, 

vychovatelům      116 000 

 

3.2 Zákonní zástupci 

Rodiče jsou nezastupitelnými participanty v prevenci rizikového chování svých dětí. 

Ovlivňují jejich vývoj v největší míře a ve spolupráci s pedagogy mohou zásadně přispět ke 

zlepšení krizové situace, pokud nastala. Rodiče jsou pravidelně informováni o veškerém dění 

na škole prostřednictvím webových stránek školy, portálu Škola OnLine, na třídních 

schůzkách, kde se také dozvědí o činnosti ŠMP a VP. PPŠ je dokument, který je umístěn na 

webových stránkách školy a je tedy rodičovské veřejnosti k dispozici.  

V naší škole velmi dobře pracoval výbor rodičovského spolku (RS), ve kterém 

v letošním školním roce došlo k personálním změnám, věřím však, že naše spolupráce bude i 

nadále dobrá. Jde však o malou skupinu nadšených rodičů, která mnoho ze svého volného 

času věnuje právě školní mládeži. Získat pro spolupráci větší okruh rodičovské veřejnosti se 

však bohužel příliš nedaří.  

http://www.sancedetem.cz/
mailto:sas.litovel@sternberk.charita.cz
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4 Cíle a strategie školy v prevenci rizikového chování 

4.1 Dlouhodobé cíle v prevenci projevů rizikového chování – strategie školy 

Dlouhodobé cíle školy v oblasti PRCH vycházejí z národní strategie primární 

prevence pro léta 2019 – 2027, úzce pak z krajského plánu primární prevence pro léta 2019 – 

2022 a preventivní strategie školy a zohledňují všechny oblasti RCH. Naší snahou je zajištění 

bezpečí žáků a školního prostředí proti rizikům, která mohou vznikat uvnitř školy, ale mohou 

přicházet i z vnějšího prostředí. Vnitřní pravidla chování a pohybu ve školním prostředí jsou 

stanovena školním řádem: http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty , 

který byl pro školní rok 2019/20 doplněn a upraven tak, aby vyhovoval současnému stavu. 

Dlouhodobé cíle zaměřujeme na rozvoj dovedností, které jsou nezbytné pro život, tj. 

dovedností pro zvládání každodenních situací, nástrah, překonávání a řešení problémů. Co 

v které situaci dělat a jak to dělat. Osvojení těchto dovedností přispívá ke zlepšení 

mezilidských vztahů, zlepšuje komunikaci, usnadňuje vypořádání se s problémy, stresem a 

náročnými životními situacemi.  

- Dovednosti sebeovlivnění: 

• Schopnost vést zdravý způsob života 

• Schopnost posilovat zdravé sebevědomí 

• Schopnost zvládat rizikové duševní stavy (hněv, úzkost, deprese, nuda) 

• Skromnost  

• Schopnost plánování času (práce, odpočinek) 

- Sociální dovednosti: 

• Schopnost čelit sociálnímu tlaku 

• Asertivní dovednosti 

• Schopnost komunikace 

• Schopnost empatie 

• Nést odpovědnost za následky svého jednání 

• Schopnost vytvářet vztahy 

• Mediální gramotnost – schopnost čelit reklamě 

• Schopnost racionálně hospodařit s penězi 

• Správný výběr povolání a zvládání přechodů do nového prostředí 

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty
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Dlouhodobé cíle v procesu rozvoje sociálně-osobnostních dovedností: 

- Především pracovat na zdravém klimatu školy – dobrých vzájemných vztazích 

všech pracovníků školy. Pouze ve zdravém světě dospělých se děti mohou cítit 

bezpečně a může pro ně být toto prostředí důvěryhodné. 

- Vytvořit prostředí, které samo nepodněcuje projevy rizikového chování – důsledné 

dodržování pravidel, vstřícné a komunikativní chování k žákům, péče o životní 

prostředí. 

- Soustavně pracovat na vztazích ve třídě i mezi třídami. Podporovat pomoc a 

spolupráci, radost z úspěchu druhého. 

- Rozvíjet a podporovat zdravé sebevědomí žáků, touhu po vzdělání jako cestě 

k lepšímu světu 

- Snažit se o spolupráci s veřejností, především pak s rodiči žáků, zvýšit podíl rodičů 

na životě školy a snažit se o jejich maximální informovanost o tom, co se ve škole 

děje. Předejde se tak mnohým nedorozuměním. 

 

Rozvíjení sociálně osobnostních dovedností dětí se odráží i v jednotlivých tématech 

prevence rizikových projevů chování: 

Prevence agrese, šikany a kyberšikany 

Komplexním pedagogicko-psychologickým působením se snažíme projevům agrese a 

šikany předcházet, a to vytvářením pozitivního prostředí pro chování žáků: rozvíjení zdravých 

vztahů ve třídě založených na toleranci a rovnosti všech lidí, sledování chování žáků nejen ve 

vyučování, ale také o přestávkách, zajištění bezpečnosti žáků při všech činnostech a ve všech 

prostorách školy účinným pedagogickým dohledem, spolupráce s rodiči dětí pro zajištění 

podmínek tzv. bezpečného internetu, seznamování žáků s rozdílností kultur v hodinách 

společenských předmětů, zapojení žáků do společných akcí třídy (školy) pro vytváření 

sounáležitosti k určité skupině lidí, účast na projektech, které pomohou dětem lépe se 

orientovat v různých kulturách světa. 

 

Prevence projevů intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie 

V hodinách občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu a ostatních předmětů, ve kterých se 

s touto problematikou děti mají možnost obeznámit, budeme trpělivě a objektivně odpovídat na 

jejich dotazy týkající se různých extremistických skupin, nebezpečných ideologií, náboženských 
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sekt apod. a budeme se snažit uvádět dobré příklady solidarity a sounáležitosti všech lidí a 

budeme zapojovat děti do projektů (dobrým příkladem je i projekt naší školy Adopce na dálku, 

ve kterém z peněz za sběr starého papíru, na kterém se velice aktivně podílí jak žáci 1. tak i 2. 

stupně, sponzorujeme školné dívce Margaret Janifer z Indie), které vedou k vytváření potřeb 

pomoci druhým lidem. 

 

Prevence vandalismu 

Dnešní doba skýtá mladým lidem nebývalý blahobyt, na kterém se nemusejí větší 

mírou podílet. Jsou zahrnuti materiálním bohatstvím, o které se nijak zvlášť nezasloužili. 

Jejich povědomí o hodnotě peněz je nepatrné. Proto je v této oblasti nezbytné, abychom 

v dětech pěstovali vztah k hodnotám, učili je poznávat cenu věcí a práce, aby si byly vědomy 

odpovědnosti za přestupky, které případně spáchají. S tím souvisí také vytváření pozitivního 

prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře, nejlépe zapojením třídních kolektivů do 

realizace např. učeben, chodeb, jídelny apod. Důsledným dodržováním pedagogického 

dohledu budeme předcházet projevům vandalismu a upozorňovat na případné nežádoucí jevy. 

Velice užitečným se zdá být i zavedení výuky finanční gramotnosti do vzdělávacího 

programu školy. 

 

Prevence záškoláctví 

V žácích neustále posilujeme vědomí o hodnotě vzdělání, aby měli vlastní motivaci 

k učení a byli si vědomi toho, že nepřítomnost ve škole škodí jim samotným. Důslednou 

kontrolou a komunikací s rodiči a zákonnými zástupci žáků se snažíme o snižování počtu 

zameškaných hodin. Třídní učitelé spolupracují s vedením školy na dodržování školní 

docházky svých žáků a v případě nutnosti škola spolupracuje také se sociálním odborem 

městského úřadu a pediatry. Ve školním řádu jsou uvedena kritéria posouzení a řešení 

neomluvené absence. 

Prevence závislostního chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling 

Naším cílem je předcházet užívání pokud možno všech návykových látek a oddálit 

první kontakt s nimi, seznamovat děti se všemi riziky, která sebou jakákoliv závislost přináší, 

uvádět příklady a zapojovat děti do projektů, ve kterých mohou otevřeně mluvit o dané 

problematice a kde se mohou seznámit se sociálními a zdravotními problémy způsobenými 
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užíváním návykových látek – besedy se sociálními pracovníky, policisty, lidmi, kteří sami 

měli problém s drogou a jejichž výpovědi bývají nejpřesvědčivější. Spolupracovat s rodinami 

dětí ze sociálně slabších skupin obyvatelstva, spolupráce s rodinou je v tomto případě 

nezbytná. Zapojit do prevence také učitele chemie, který seznámí děti s vlastnostmi alkoholu 

a některých jiných drog tak, aby si děti uvědomily škodlivost užívání těchto látek. 

Podporujeme v dětech zdravé sebevědomí, motivujeme je k tzv. zdravému životnímu stylu, 

uvědomění si jejich kvalit a předností nejen duševních, ale i fyzických – mělo by jim záležet 

na jejich vzhledu, zapojujeme děti do školních i mimoškolních aktivit tak, abychom vyplnili 

volný čas dětí smysluplnými činnostmi – sport, kroužky, jazykové školy apod. Eliminovat 

styk dětí s vrstevníky, ale i staršími lidmi, kteří mohou jejich vztah k droze ovlivnit – všímat 

si podezřelých osob v blízkosti školy a dětí, které se s nimi stýkají. Vytvořit prostředí důvěry, 

ve kterém se dítě nebojí svěřit s případným problémem a snažit se co možná nejvíce diskrétně 

jeho problém řešit – největší díl práce spočívá na třídním učiteli, který zná své žáky nejlépe a 

jakékoliv změny v jejich chování okamžitě zaznamená a ve spolupráci s metodikem prevence, 

výchovným poradcem a vedením školy se snaží pomoci.  

 

Prevence rizik ve sportu a dopravě 

Dopravní výchova je součástí ŠVP naší školy a účastní se jí všichni žáci prvního 

stupně včetně praktického výcviku na dopravním hřišti. Na druhém stupni se každoročně koná 

dopravní soutěž pro žáky všech ročníků, její oblastní kolo je podporováno BESIPem. Cílem je 

zajistit maximální bezpečnost dětí ve stále narůstajícím provozu. V případě zjištění 

nestandartního chování žáka školy v dopravě třídní učitel probere situaci se žákem, upozorní 

na všechna možná rizika a bude sledovat jeho další chování, aby se ujistil, že jeho život nebo 

životy ostatních účastníků provozu nejsou ohroženy, popřípadě upozorní rodiče žáka. Všichni 

žáci jsou každoročně a opakovaně poučováni o bezpečnosti a chování v hodinách tělesné 

výchovy. Na sportovní aktivity svých žáků mimo školní vyučování má škola jen nepatrný 

vliv. Přesto mohou být poučeny o nebezpečnosti některých extrémních sportů na lidské zdraví 

nejlépe příběhy lidí, kteří díky takovým aktivitám ohrozili nebo dokonce zmařili svůj život. 

Prevence poruch příjmu potravy 

Ve všech činnostech a aktivitách školy podporujeme zdravý životní styl žáků – 

v předmětu Výchova ke zdraví se žáci seznámí s pojmy životospráva, duševní hygiena, režim 

dne, seznamujeme je s různými styly života (např. vegetariánství), snažíme se předcházet 
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vlivům médií na pohled na ideál krásy – podporovat zdravé myšlení a uvažování v souvislosti 

s příjmem potravy, abychom zamezili vzniku poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie, obezita 

apod.). Daří se spolupráce s vedením školní jídelny, kdy se i děti spolupodílejí na tvorbě 

jídelníčku, jehož vyváženost po nutriční stránce je v rukou zkušených kuchařek, ale návrhy dětí, 

pro něž je jídlo především určeno, se nechávají inspirovat. Velkým problémem zůstává nabídka 

školního bufetu. Jde hlavně o sladké nebo přesolené pochutiny a slazené nápoje. Naším úkolem 

zůstává, abychom se s vedením školy pokusili o zkvalitnění nabídky školního bufetu. V loňském 

školním roce přispěla školní jídelna ke zlepšení skladby dětských svačin. Umožnila žákům školy 

přihlásit se k odběru svačinek ve školní jídelně. 

 

Prevence sexuálního rizikového chování 

Prostřednictvím předmětů Výchova ke zdraví a Biologie člověka se snažíme posilovat 

v dětech povědomí obecně uznávaných hodnot – rodina, láska, mateřství, vytvářet 

komunikativní prostředí pro témata, která souvisejí s tělesnými a duševními změnami 

v dospívání. Vysvětlit rizika sexuálního chování jako jsou promiskuita, nechráněný styk a 

předčasný sexuální život – nebezpečí pohlavních chorob (AIDS). Snažit se ve spolupráci 

s rodinou ochránit děti před riziky sexuálního zneužívání, týrání, pornografie, umožnit žákům 

posledních ročníků besedu s odborníkem tak, aby žáci dokázali zaujmout k sexu odpovědný 

postoj, nestydět se za své city, porozumět fyziologickým změnám a upřednostňovat 

dlouhodobé vztahy přátelství a partnerství před krátkodobými náhodnými vztahy. 

 

Prevence ohrožení syndromem týraného a zneužívaného dítěte (CAN) a 

sebepoškozováním 

Pojem „syndrom CAN“ pochází z původního anglického „Child Abuse and Neglect“. 

Můžeme ho definovat jako vědomé i nevědomé konání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby 

vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné a které poškozuje tělesný, duševní a 

společenský stav a vývoj dítěte, v krajním případě smrt.  

Prevence v této oblasti je velmi obtížná. Je třeba dobře si všímat chování dětí, ale i 

jejich možného tělesného poškození – odřeniny, podlitiny, zlomeniny, oblečení, zda nosí 

svačiny a chodí na obědy, jak komunikují s ostatními žáky. Určitě je výhodou dobrý vztah žák 

– třídní učitel/ učitel. V případě podezření na syndrom CAN neprodleně uvědomit OSPOD. 
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Předcházení školní neúspěšnosti 

Školní neúspěšnost dětí je ovlivněna mnoha faktory. Osobností dítěte (snížený 

intelekt, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy chování, 

zdravotní komplikace, snížené nadání pro určitý předmět). Rodinné zázemí v kulturně 

odlišných podmínkách – jiný hodnotový žebříček, jazyková bariéra. Rodinné prostředí 

s nedostatečným zájmem o školu – nedostatek motivace, negativní postoj rodičů směrem ke 

škole. Rodinné prostředí zaměřené na výkon nebo naopak příliš ochranitelské. Vztahy ve 

škole a mezi vrstevníky – sociální klima. Účelem poradenských služeb ve škole je přispívat 

zejména k: 

- Vytváření podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální 

vývoj a rozvoj osobnosti před zahájením vzdělávání a jeho průběhu. 

- Naplňování vzdělávacích potřeb, rozvoj dovedností, schopností a zájmů. 

- Zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb, doporučování vhodných podpůrných 

opatření a vyhodnocování podpůrných opatření. 

- Prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží. 

- Vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

nebo znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 

- Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou 

příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin. 

- Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a 

mimořádně nadané. 

- Vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění 

- Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a 

profesních dovedností pedagogických pracovníků. 

- Metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků  se specifickými 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

- Zmírnění důsledků zdravotního postižení, zdravotního nebo sociálního 

znevýhodnění a k prevenci jeho vzniku, podpoře vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, jakož i ke zmírnění důsledků 

znevýhodnění a k prevenci jeho prohloubení. 

- Metodické podpoře VP, ŠMP, AP a dalších, kteří se podílejí na zajišťování 

podpůrných opatření. 



19 

 

- Posílení kvality poskytovaných poradenských služeb. 

- Součinnost s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 

školského zákona. 

 

4.2 Krátkodobé cíle 

• Zvýšení informovanosti pedagogů v problematice rizikového chování 

Úkolem ŠMP je na pravidelných poradách, prostřednictvím e-mailu i osobním 

jednáním seznamovat kolegy s aktualizacemi v oblasti PRCH, pomoci jim 

s řešením problémů. Dobrým krokem je propagace činnosti ŠPP ze strany 

vedení školy směrem k pedagogům. Nadále budou pedagogičtí pracovníci 

seznamováni s nejdůležitějšími kroky, nabídkami a podporou v oblasti řešení 

RCH dětí. Pokud přijde dobrá nabídka, ráda bych pro učitele uspořádala 

seminář s tématem PRCH dětí a mládeže. Zůstává cílem i nadále. 

Termín: Průběžně 

Zodpovídá: ŠMP 

Ukazatel splnění cíle: Lepší spolupráce při řešení problematických situací, 

zlepšení vztahů ve třídách. 

 

• Zapojení žákovského parlamentu do problematiky PRCH 

Iniciovat členy žákovského parlamentu k podpoře a spoluúčasti na tvorbě 

dohody o chování ve třídách i mezi třídami, ke sdílení zkušeností, k diskusím o 

chování, které je neslučitelné se školním řádem a k návrhům možných řešení. 

V minulém školním roce nebyl tento cíl naplněn, proto jej přesouvám do 

nového školního roku. 

Termín: První setkání ŽP – po skončení koronavové krize a znovuotevření 

školy 

Zodpovídá: ŠMP 

Ukazatel plnění cíle: Zlepšení komunikace mezi třídami a v rovině učitel – žák. 

 

• Dbát důsledně na dodržování školního řádu 

Školní řád je základním dokumentem práv a povinností žáků a učitelů a jeho 

důsledným dodržováním předejdeme mnoha problémům spojeným s rizikovým 

chováním. Zůstává cílem i nadále. 
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Termín: Průběžně během školního roku 

Zodpovídá: Vedení školy, třídní učitelé a ostatní pedagogové 

Ukazatel splnění cíle: Bezpečné a pozitivní prostředí pro žáky 

 

• Najít prostor pro ucelený preventivní program pro žáčky I. stupně 

(Druhý krok, Kočičí zahrada nebo jiné) 

První stupeň zatím stále odolává některému z dobrých preventivních programů 

určených právě pro věkovou kategorii 6 – 10 let. Skvělou práci na tomto poli 

odvádí školní psycholožka, ale její služby jsou potřeba i v jiných oblastech a 

pro žáky také II. stupně. Cíl proto zůstává nedosažen a přesouvám jej do 

nového školního roku. 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: ŠMP, školní psycholog 

Ukazatel splnění cíle: Spokojenost učitelů – nemusí programy složitě 

vyhledávat, pracují podle jedné metodiky. Podpora vztahů ve třídě. 

 

• Podpora tvorby dohody (pravidel) třídy 

Vytvoření pravidel chování se k sobě navzájem je prvním krokem k utvoření 

dobrého kolektivu třídy. S „dohodou“ se ve společenství většího počtu lidí 

pracuje lépe. Daří se, nicméně ponechávám jako stále aktuální téma. Je třeba 

vracet se k jejich dodržování, připomínat je. Důležitá jsou pravidla pro její 

vytvoření (pozitivní formulace, omezený počet, možnost s nimi během roku 

pracovat – jednotlivé papíry; příklady formulací: každý má právo na vlastní 

názor; každý dostane slovo; mluví jeden, ostatní poslouchají; nasloucháme 

ostatním a respektujeme jejich názor; pokud nechceš mluvit, nemusíš; o čem se 

ve třídě mluví, to se ven nevynáší; pomáháme si…) 

Termín: září 2021 

Zodpovídá: třídní učitelé 

Ukazatel splnění cíle: Zlepšování vztahů ve třídě 

 

• Zajištění preventivních programů pro jednotlivé třídy dle potřeb třídních 

učitelů 
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Zjistit zájem a potřeby třídních učitelů a oslovení NNO a dalších subjektů 

zajišťujících vhodné a smysluplné programy 

Termín: září – říjen 2021 

Zodpovídá: ŠMP 

Ukazatel splnění cíle: Programy ve škole budou probíhat 

 

• Žádost výboru RS o finanční podporu některých preventivních programů 

Žádost výboru RS o finanční podporu preventivních programů a adaptačních 

kurzů zůstává i nadále aktuální. Naštěstí jsou členové výboru těmto aktivitám 

nakloněni. 

Termín: Září – říjen 2021 

Zodpovídá: ŠMP 

Ukazatel splnění cíle: Vyřízení žádosti 

 

• Seznámení všech rodičů na prvních třídních schůzkách se školním řádem, 

PPŠ a jejich umístěním na webových stránkách školy, činností výchovného 

poradce a ŠMP 

Termín:  říjen 2021 

Zodpovídá: třídní učitelé 

Ukazatel splnění: povědomí v rodičovské veřejnosti, připomínky, ohlasy 

 

• Eliminace důsledků distanční výuky na žáky 

Soustředit pozornost na všechny děti, které díky uzavření škol mají problém 

s návratem do běžného režimu, u kterých se mohou objevit psychické problémy, 

případně potíže se zvládáním učiva. Například nabídkou doučování, podpory 

školního psychologa, … 

Termín: průběžně po celý školní rok 2021/22 

Zodpovídá: vedení školy 

Ukazatel plnění: zlepšení psychické pohody žáka, zmírnění projevů například 

agrese, záškoláctví, užívání návykových látek 
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5 Prevence rizikového chování ve školním vzdělávacím plánu 

5.1 Doporučená časová dotace 

Přehledná tabulka rozvržení jednotlivých oblastí rizikového chování podle věku: 

Ročník 

Prevence 

I. a II. III. a IV. V. a VI. VII., VIII., 

IX 

Počet hodin 

Záškoláctví 1 0 1 0 2 

Šikana/agrese 1 3 3 4 11 

Rizikové sporty/ doprava 1 2 3 2 8 

Rasismus/ Xenofobie 0 1 1 1 3 

Sekty 0 1 1 1 3 

Sexuální rizikové chování 0 1 2 4 7 

Adiktologie  2 2 4 2 10 

Týrání, zneužívání 1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu potravy 0 2 4 2 8 

Počet hodin celkem 6 13 20 17 56 

 

Prevence rizikového chování na škole vychází z Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

vydaného MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28. V přílohách 1 – 20 jsou popsány její jednotlivé 

oblasti a také možné způsoby řešení, pokud se problém na škole vyskytne. Jejich plné znění je 

pro pedagogy k dispozici na serveru: \\uciteleS\Čti\Primární prevence\Přílohy k metodickému 

doporučení\ . 

 

5.2 Stručná charakteristika jednotlivých témat RCH 

Záškoláctví (Příloha metodického doporučení č. 11) 

Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka ve škole. 

Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako 

porušení školního řádu, současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou 

školní docházku. 

file://///uciteleS/Čti/Primární%20prevence/Přílohy%20k metodickému%20doporučení/
file://///uciteleS/Čti/Primární%20prevence/Přílohy%20k metodickému%20doporučení/


23 

 

Agrese, šikana (Příloha metodického doporučení č. 6, 13) 

Šikana je agresivní chování ze strany žáka/žáků vůči jinému žáku/skupině žáků nebo 

učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a 

obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě učitele 

profesionálně. Šikana je charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností 

útoku a samoúčelností agrese. 

Kyberšikana (Příloha metodického doporučení č. 7) 

Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím 

informačních a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších 

moderních komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního 

agresora či dalších osob - tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, 

opakované komentování apod.).  

Ačkoli je kyberšikana zpravidla definována jako činnost záměrná, může vzniknout i 

nezáměrně – např. jako nevhodný vtip, který se v on-line prostředí vymkne kontrole. 

Vandalismus (Příloha metodického doporučení č. 10) 

Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho 

poškozováním a ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní 

komunity. Důvody pro takové chování jsou nejrůznější a pro vypořádaní se s jevem je třeba se 

jimi zabývat v každém konkrétním případě. Jestliže se jedná o záměr a cíl, pak je třeba použít 

vůči žákyni/žákovi jiné opatření, než když se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se 

spolužákům a spolužačkám nebo o následek šikany, či její doprovodný projev. 

V různé míře se jev vyskytuje ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. 

Rizikové chování v dopravě (Příloha metodického doporučení č. 2) 

Rizikové chování v dopravě obecně charakterizujeme jako jednání, které vede v rámci 

dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím. 

Rasismus, xenofobie (Příloha metodického doporučení č. 9) 

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních 

schopností a dovedností skupinám definovaných podle biologického rasového či 

národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého 

rasismu“) je i poškozuje. 
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Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti 

(jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech 

může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci. 

Homofobie (příloha metodického doporučení č. 8) 

Homofobie zahrnuje postoje a chování vyjadřující nepřátelství vůči lidem 

s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují 

z běžných genderových norem. V užším slova smyslu se jedná pouze o postoje a jednání 

negativně namířené vůči homosexuálním lidem.  

Alkohol, tabák (příloha metodického doporučení č. 4, 12) 

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má 

hluboké společenské a kulturní kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je 

v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a 

prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku. 

Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době také vodních 

dýmek a především u mladých lidí elektronických cigaret. Méně časté jsou u nás dýmky a 

doutníky či jiné exotické formy. Návykovou drogou je nikotin. Jedná se o samostatnou nemoc 

– číslo diagnózy F 17, poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.     

Návykové látky (Příloha metodického doporučení č. 22) 

Psychoaktivními látkami (návykovými látkami) označujeme chemické látky 

primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobují 

dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Tyto látky mohou být užívány k 

rekreačním účelům, pro rituální a duchovní účely nebo jako léčivo. Mezi tyto látky spadá i 

alkohol a tabák (Přílohy 4, 12). Rozlišujeme přitom užití (experiment) a užívání návykové 

látky. Experiment – jednorázový nebo málo opakovaný, zvláště u mladistvých může způsobit 

vážné zdravotní komplikace nebo psychické problémy, je třeba mu také věnovat pozornost. 

Užívání – opakovaná zkušenost s návykovou látkou. 

Sexuální rizikové chování (Příloha metodického doporučení č. 18) 

K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života (do této 

skupiny řadíme také zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života), vysoká 

frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, 

prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu a další sexuální praktiky, 
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se kterými se můžeme setkat pravděpodobněji ve vyšší věkové kategorii (déle čti Metodické 

doporučení MŠMT – Příloha 18). 

Adiktologie, netolismus, hazardní hraní (Příloha metodického doporučení č. 15, 21) 

Závislostní chování především na legálních (alkohol, tabákové výrobky) a nelegálních 

(marihuana, extáze, pervitin – u nás nejběžnější nelegální drogy, dále heroin, těkavé látky…) 

drogách, ale také na tzv. virtuálních drogách (mobilní telefony, internet, sociální sítě, 

počítačové hry). 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné 

investice (peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém 

výsledku. Součástí tohoto chování je představa rychlého získání peněz nebo jiných hmotných 

výher a nastavení pravidel hazardních her tak, že jsou z dlouhodobého hlediska nevýhodné pro 

sázející a vytvářejí bludný kruh. Ti, kteří hrají, získávají patologickou závislost na hře. S tím 

přichází a rostou finanční problémy, které se hráči snaží vyřešit další účastí na hře. To s sebou 

přináší širokou škálu dalších rizik. Novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní 

hra. Online hraní je nebezpečné hlavně proto, že může být dlouho provozováno sktrytě. 

Týrání, zneužívání, související sebepoškozování  

(Příloha metodického doporučení č. 5, 16) 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and 

Neglect) je formou týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost 

nepřijatelná. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny, pokud jsou k dítěti 

necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních potřeb. 

Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a 

moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem. 

Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, které 

na rozdíl od sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou 

odpověď na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody. 

Poruchy příjmu potravy (Příloha metodického doporučení č. 3) 

Patří mezi ně především mentální anorexie a bulimie. Mentální anorexie a bulimie 

představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od život ohrožujícího 

omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou 

kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, 

nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. 
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Nová náboženská hnutí (Příloha metodického doporučení č. 17) 

Pod pojmem „sekta“ rozumíme v kontextu primární prevence rizikového chování 

určitou ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož 

prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné sociální 

izolaci, manipulaci a ztrátě soukromí. 

Příslušnost k subkulturám (Příloha metodického doporučení č. 19) 

Subkultury jsou přirozenou součástí života dospívajících, inklinace k nim se tedy začíná 

výrazně projevovat od cca 13. roku života. V rámci psychického vývoje tato příslušnost 

představuje důležitou součást přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Umožňuje dospívajícímu 

především odpoutat se od pasivního následování hodnot rodičů a autorit, vytváří předpoklad 

pro budoucí tvorbu vlastní identity v rámci společnosti a představuje první krok v rámci 

nacházení vlastní svébytnosti (proces individuace).  

Přestože je přínos subkultur pro psychický vývoj dospívajícího zřejmý, negativním 

dopadem příslušnosti k některým subkulturám může být osvojení si některých forem 

rizikového chování, nejčastěji různé formy závislostního jednání (konzumace nejrůznějších 

drog či ulpívání na jednom typu činnosti). 

Domácí násilí (Příloha metodického doporučení č. 21) 

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj 

žáků a mít nepřímé dopady do chování žáků.  Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a 

mladistvých zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. 

Domácí násilí je netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité ho 

přesně identifikovat a správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně 

zvolená forma intervence může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení celé situace. 

Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být jedním 

z důvodů dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, 

sebepoškozování, násilné chování aj.). 
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5.3 Začlenění prevence RCH do vzdělávacího procesu 

PRCH – 1. a 2. ročník 

 

Typ rizikového 
chování 
 

Předmět Náplň hodiny Ročník Hodinová 
dotace 

Zajišťuje 

Šikana, 
extrémní 
projevy, agrese, 
intolerance 

Čj 
 
 

Prv 
 
Pč 
 
Prv 

Komunitní kruh, 
diskuze 

 
O přestávce (Jsem 
školák) 
Smajlík (klima ve třídě) 

 
Diskuze o přátelství, 
kamarádství a o 
pomoci jeden druhému 
 

1. 
 

 
1. 
 
1. 
 
2. 

1h. 
 
 
2h. 
 
1h. 
 
2h. 

Tř. učitel 

Rizikové sporty 
a rizikové 
chování v 
dopravě 

 

Tv 
 
 
 
 

Prv 
 

Prv 
 
 
 
 

Poučení o bezpečnosti 
a chování v TV a při 
jiných sportovních 
aktivitách 
 
 
Když jde Ája do školy 

 
Záchranka – Hurvínek – 
pořad o rizikovém 
chování 

1. a 2. 
 
 

 
 
 
1. 

 
2. 

1h. 
 
 
 
 
 
2h. 
 
2.h 

Tř. učitel 

Rasismus a 
xenofobie 

Čj Čtení – diskuze, 
komunitní kruh – o 
porozumění mezi lidmi 

1. a 2. 
 
 
 
 
 
 

2h. 
 
 
 
 
 
 

Tř. učitel 

Negativní 
působení sekt 

Čj Seznámení žáků 
s různými druhy 
náboženství v průběhu 
dějin 

 

3. a 4. 1h. Tř. učitel 
 

Sexuální 
rizikové chování 

Čj 
 
 

Jak si vybírat pořady 
v televizi, bezpečný 
internet – diskuze 

1. 
 
 

1h. 
 
 

Tř. učitel 
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Prv 
 

Prv 
 

Video: Ježkovi voči-info 
 

Lidské tělo, nebezpečný 
internet, vliv reklamy 

 

1. 
 

2. 

 
 

průběžně 

 
 
 
 

Prevence v 
adiktologii 

Prv 
 
 
 
 

Prv  
 
 
 
 

Člověk a jeho zdraví – 
péče o tělo (informace 
o škodlivých látkách – 
alkohol, tabák 
 
Skupinová práce – 
odmítání kouření 
(dramatizace – 
odmítnutí drog) 

 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

2h. 
 
 
 
 
1h. 
 
 
 

Tř. učitel 
 
 
 
 
 
 
 

Spektrum 
poruch příjmu 
potravy 

Prv 
 
 

Pč 
 

Prv 
 

Čj 

Člověk a jeho zdraví – 
výživa lidského těla 
Projekt „Ovoce do škol“ 
Zdravý talíř 

 
Rozdělení potravin na 
zdravé a nezdravé 
Přepis zdravých 
receptů – kuchařka  

1. 
 

1. a 2. 
 
 

2. 
 

2. 

1h. 
 

průběžně 
1h. 
 
1h. 
 
1h. 
 
 

Tř. učitel 
 
 
 

Tř. učitel 
 
 

Okruh poruch a 
problémů 
spojených se 
syndromem 
CAN 

 
 
 
 
 

Prv 

Poučení žáků o správné 
hygieně a výživě 
Komu se svěřit? 
Linka důvěry 

 
Linka důvěry – svěření 
se druhému člověku, 
nebýt sám 

 

1. 
 
 
 
 

2. 

průběžně 
 
 
 
 

průběžně 

Tř. učitel 
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PRCH – 3. a 4. ročník 

 

Typ rizikového 
chování 
 

Předmět Náplň hodiny Ročník Hodinová 
dotace 

Zajišťuje 

Šikana,  
extrémní 
projevy, agrese, 
intolerance 

Čj 
 
 
 
 
 
 
 

Sloh – lidské vlastnosti, 
spolužáci 
Bezpečný internet – 
komunitní kruh, diskuze 
Dotazník – klima ve 
třídě 
Pepánek v nové škole – 
rozbor textu, 
dramatizace 

3. a 4. 
 

3. a 4. 
 

3. a 4. 
3. 

1h. 
 
1h. 
 
1h. 
1h. 

Tř. učitel 

Rizikové sporty a 
rizikové chování 
v dopravě 

 

Tv 
 
 

 
Dopravní 
výchova 

 
 
 
Čj 

 
 
 
 
 
 

Vl 

Poučení o bezpečnosti 
a chování v TV a při 
jiných sportovních 
aktivitách 
Beseda s příslušníky 
městské policie a 
pracovníky DDM, 
praktický výcvik 

 
Olympijské hry 
(sportovní disciplíny)  
Fotbalový zápas (fair 
play) – vypravování o 
různých druzích sportů 
– možná rizika 
 
Cestujeme po naší 
vlasti – rizika v dopravě 
– diskuze  
 

3. a 4. 1h. 
 
 
3h. 
 
 
2.h 
 
 
 
 
 
2h. 
 
 

Tř. učitel 

Rasismus a 
xenofobie 

 Diskuze a krátké besedy 
v rámci všech 
předmětů, spolupráce 
žáků bez rozdílu rasy 

3. a 4. 
 
 
 
 
 
 

3h. 
 
 
 
 
 
 

Tř. učitel 

Negativní 
působení sekt 

Vl Seznámení žáků 
s různými druhy 

3. a 4. 1h. Tř. učitel 
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náboženství v průběhu 
dějin 
 

Sexuální rizikové 
chování 

Čj 
 
 
 

Sloh – bezpečný 
internet - diskuze 

3. a 4. 
 
 
 

1h. 
 
 
 

Tř. učitel 

Prevence v 
adiktologii 

Čj 
 
 

 
 
Dopravní 
výchova 

 
 
 
 
 

Objasnění významu 
v některých 
vyjmenovaných a 
příbuzných slovech 

 
Poučení a krátké 
besedy se žáky o 
problematice zabývající 
se závislostmi (alkohol, 
drogy, mobilní telefony, 
internet, počítačové 
hry apod.) 

 

3. 
 
 
 

3. a 4. 
 
 
 

5h. 
 
 
 
 
 
 
 

Tř. učitel 
 
 
 
 
 
 
 

Spektrum 
poruch příjmu 
potravy 

Čj Zdravá strava – 
stravovací návyky, 
kontrola v rodině – 
diskuze  

 
Projekt „Ovoce do škol“ 

 
„Vitaminový den“ 

4. 
 
 
 

3. a 4. 
 
 

3. a 4. 
 

1h 
 
 
 

průběžně 
 
 

projekt 

Tř. učitel 
 
 
 

Tř. učitel 
 
 

Okruh poruch a 
problémů 
spojených se 
syndromem CAN 

 Poučení žáků o správné 
hygieně a výživě 
Seznámení žáků 
s možností svěřit se ve 
škole (třídnímu učiteli, 
ŠMP, ředitelce nebo 
zástupkyni, případně 
kterékoli důvěryhodné 
dospělé osobě) a 
s možností využití Linky 
důvěry (kde hledat 
telefonní číslo) 

 

3. a 4. průběžně Tř. učitel 
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PRCH – 5. ročník 

 

Typ rizikového 
chování 
 

Předmět Náplň hodiny Ročník Hodinová 
dotace 

Zajišťuje 

Šikana, extrémní 
projevy, agrese, 
intolerance 

Vl 
 

Čj 

Státy Evropy 
Obyvatelstvo 
Chytrost a moudrost 

5. 5h. 
 

Tř. učitel 
 

Rizikové sporty a 
rizikové chování 
v dopravě 

 

Tv 
 
 

 
Čj 
 

 
 

Poučení o bezpečnosti 
a chování v TV a při 
jiných sportovních 
aktivitách 
Článek „Atletické 
závody“ – diskuze na 
téma chování při sportu 

5. 1h. 
 
 

1h. 
 
 
 

Tř. učitel 

Rasismus a 
xenofobie 

Vl ČR jako součást EU 
Lidské tělo – odlišnosti 
vzhledu 

5. 
 
 
 

2h. 
 

Tř. učitel 

Negativní 
působení sekt 

Vl Seznámení žáků 
s různými druhy 
náboženství v průběhu 
dějin 
 

5. 1h. Tř. učitel 
 

Sexuální rizikové 
chování 
 

Vl 
 

Člověk se rozmnožuje 
Rozmnožovací soustava 
Změny v dospívání 

5. 
 
 

3h. 
 

Tř. učitel 
 
 
 
 

Prevence v 
adiktologii 

Čj 
 
 
 

Využití článků v Čj a 
textů v čítance i 
mimočítankové četby 

5. 
 
 
 

2h. 
 
 
 

Tř. učitel 

Spektrum 
poruch příjmu 
potravy 

Vl Chráníme své zdraví 
Trávicí soustava – jak 
správně sestavit 
jídelníček 
Projekt „Ovoce do škol“ 
„Vitaminový den“ 

5. 
 
 

1h. 
 
 
 

průběžně 
projekt 
 

Tř. učitel 
 
 
 
 

Okruh poruch a 
problémů 

Čj Pověst o propasti 
Macocha 

5 1h. Tř. učitel 
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spojených se 
syndromem CAN 

 

 

PRCH – OV (6.,7.,8.,9.ročník), VKZ (6., 8. ročník) 

 

Typ rizikového 
chování 
 

Předmět Náplň hodiny Ročník Hodinová 
dotace 

Zajišťuje 

Záškoláctví VKZ Rozvoj osobnosti 
Vyrovnávání se s 
problémy 
Způsoby chování v    
krizových situacích 

 

6. 2h. učitel 
VKZ 

Šikana,  
extrémní 
projevy, 
agrese, 
intolerance 

VKZ 
 
 
 
 
 
 

OV 
 

OV 
 
 
 

VKZ 
 
 

VKZ 
 
 

OV 
 
 
 
 
 
 

ČJ 

Způsoby chování 
v krizových situacích, 
vlastnosti agresora a 
oběti  
Dětská krizová centra a 
linky důvěry 

 
Moje práva - tvoje práva 

 
Mezi vrstevníky 
Morálka a mravnost 
(lidská práva) 

 
Agresivita - patří k 
životu? 
 
Jak si vybít zlost? 
Nebezpečí kolem nás 

 
Osobní bezpečí 
Domácí násilí 
Škola a násilí 

 
Děti a paragrafy 
Trestné činy nezletilých 
 
Článek o ostrakismu – 
následná diskuze 

6. 
 
 
 
 
 

 
6. 

 
7. 

 
 
 

8. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

8. 

4h. 
 
 
 
 
 
 

1h. 
 

2h. 
 
 
 

2h. 
 
 

2h. 
 
 

2h. 
 
 
 
 
 
 

1h. 

uč.VKZ 
 
 
 
 
 
 

uč.OV 
 

uč.OV 
 
 
 

uč.VKZ 
 
 

uč.VKZ 
 
 

uč.OV 
 
 
 
 
 
 

Uč. ČJ 

Rizikové sporty 
a rizikové 

Tv Poučení o bezpečnosti a 
chování v hodinách Tv a 

6. – 9. průběžně vyuč. Tv 
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chování v 
dopravě 

 

při dalších sportovních 
aktivitách 

Rasismus a 
xenofobie 

OV 
 
 
 
 
 

 
OV 

 
Aj 

Svět kolem nás 
Tolerance k 
národnostním menšinám 
Lidská práva v 
dokumentech (rovnost a 
nerovnost) 

 
Ty, já, on - jsme rozdílní? 

 
Project 1 – 3: 
Multicultural studies 
 

7. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

6. – 9. 

4h. 
 
 
 
 
 

1h. 

uč.OV 
 
 
 
 
 

uč.OV 
 
 

uč. Aj 
 
 

Negativní 
působení sekt 

OV Člověk a kultura 
Víra a náboženství 
 

7. 2h. uč.OV 
 

Sexuální 
rizikové 
chování 

OV 
 

VKZ 

Práva dětí 
 

Lidská sexualita aneb co 
je to láska? 
Odlišnosti v lásce 
Reprodukční zdraví a 
možná ohrožení 
Co k lásce patří a co ne? 
Plánované rodičovství 

 

6. 
 

8. 

1h. 
 

6h. 

uč.OV 
 

uč.VKZ 
 
 
 
 
 
 

Prevence v 
adiktologii 

VKZ 
 
 
 
 

VKZ 
 
 
 
 
 

 
Aj 

 
 

Pozitivní životní cíle a 
hodnoty 
Kouření (tabakismus) 
Alkoholismus 

 
Prevence zneužívání 
návyk. látek - drogy 
kolem nás 
Závislost, návyk 
Druhy závislostiJak se 
ubránit? Jak pomoci? 

 
Project 3, Unit 5, Safety 
on the Net 

6. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 

9. 

3h. 
 
 
 
 

4h. 
 
 
 
 
 

1h. 

uč.VKZ 
 
 
 
 

uč.VKZ 
 
 
 
 
 

uč. Aj 

Spektrum 
poruch příjmu 
potravy 

VKZ 
 
 
 

Péče o zdraví, režim dne 
Vliv výživy na zdravotní 
stav lidí 

6. 
 
 
 

4h. 
 
 
 

uč.VKZ 
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OV 
 
 
 

VKZ 

Energetická potřeba 
organismu 
Jídelníček 

 
Zvládnu i náročné životní 
situace? Konflikty 
Umím žít zdravě? 

 
Stravování nemocných  
Hrozba civilizačních 
chorob aneb hledá se 
zdravý člověk... 
Zdravá výživa - vliv výživy 
a způsobu stravování na 
zdraví člověka 
Nežádoucí způsoby 
výživy  
Alternativní strava, 
reklama a její výživa 
 

 
 
 

8. 
 
 
 

8. 

 
 
 

3h. 
 
 
 

9h. 

 
 
 

uč.OV 
 
 
 

uč.VKZ 

 

5.4 Plánované aktivity a pořady prevence rizikového chování nad rámec ŠVP 

První stupeň: 

Stanovení pravidel chování ve třídě (tř. uč.) 

Komunitní kruh 

Pravidelné návštěvy Městské knihovny v Litovli 

Dopravní výchova ve 4. ročnících 

Dramatická výchova – hraní scének se vztahovou tematikou  

Vitamínový den – termín neurčen 

Zeměpisné besedy (prevence rasismu a xenofobie) 

Recyklohraní (všechny třídy kromě prvních) 

Pravidelné návštěvy školní psycholožky ve třídách 

Možnost využití metodických materiálů „Dobronauti“ zdarma 

2. ročník – Příběhy pana Tydýta (zaměřeno na toleranci, komunikaci, soužití – 

Sdružení D Olomouc) – pravděpodobně jaro 2022 
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Druhý stupeň: 

6. ročník – Adaptační kurz ve všech třech třídách (Sdružení D Olomouc) – 10., 14. a 

23. září 20211 – finanční zajištění _ RS; Dohoda o chování – projektový den (školní 

psycholog) – říjen 2020 

7. ročník – Kyberprostor a jeho nebezpečí – jaro 2021 (E-bezpečí PF UP Olomouc) 

7. B třída – vybraný preventivní program Sdružení D na posílení vztahů třídního 

kolektivu (pravděpodobně jaro 2022) 

8. ročník – Vzpoura úrazům (prevence rizikového chování ve sportu apod. – beseda s 

„vozíčkáři“) 

7. – 9. ročník – V síti (školní verze filmu o nástrahách kyberprostoru) 

Další pořady budou zařazovány dle potřeby, nabídky a finančních možností.  

 

6 Hodnocení školního roku z hlediska RCH 

Školní rok 2019/2020 byl opět, a to v daleko větším rozsahu, poznamenán koronavirovou 

krizí a uzavřením škol na velmi dlouhou dobu. Stanovené cíle ŠPP tak nebylo možné naplnit 

zcela, naopak bylo nutné přizpůsobit se dané situaci.  

Adaptační kurz v šestých třídách jsme kvůli uzavření škol nestačili zrealizovat, což bylo 

určitě pro děti nastupující na II. stupeň velkou nevýhodou. Je však velkým úspěchem, že téměř 

všechny třídy pracují na začátku školního roku na svých dohodách o chování. 

Přestože jsme byli ve škole jen krátce, některé preventivní programy proběhly: Na I. stupni 

to byly tři programy Sdružení D financované z fondů MAS Moravská Cesta: Pořad Méďové 

proběhl v 3. třídě, ve dvou pátých třídách pak Roční preventivní program a pořad Nej třída na 

škole. 

Protože kyberšikana se stává stále častějším problémem mezi mladými lidmi, prošla třída 

8. A projektem s kampaní Neboj se promluvit – Nenávist na internet nepatří. Na základě 

získaných postřehů a podnětů připravila skupina žáků této třídy kampaň, která sestávala 

z natočeného videopříběhu, prezentace a plakátů, které byly předvedeny v ostatních třídách 

druhého stupně, bohužel pouze online, neboť v době kampaně už byly školy uzavřené. 

Velkým přínosem v době distanční výuky byla pravidelná online setkávání školní 

psycholožky s třídami i jednotlivými žáky. 

Vzhledem k tomu, že se děti po většinu roku vzdělávaly ze svých domovů, neřešili jsme 

žádné závažné přestupky proti školnímu řádu kromě několika případů záškoláctví ve smyslu 

neomluvené neúčasti na distančním vzdělávání. 

V červnu 2021 jsem opět vyplnila a odeslala on-line Výkaz preventivních aktivit na naší 

škole. Zatím stále nevím, k čemu slouží. 
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7 Přílohy 

7.1 Legislativa 

Aktualizace k 1. 9.2021 

 

STRATEGIE 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 

– 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování 

dětí a mládeže na období 2019 – 2021 

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 

–2027 

• Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2021 

• Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2019 – 

2022 

• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 -22 

 

ZÁKONY 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá 

účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, 

které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  Ustanovení části první 

čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025. 

• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  

• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – „Tabákový 

Zákon“ 

• Zákon č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti – ohlašovací povinnost školy při 

neomluvených hodinách (novela zákona č.  482/1991 Sb.) 

• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (více o ohlašovací povinnosti 

školy) 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
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• Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže 

 

VYHLÁŠKY 

• Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

• Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických 

pracovníků  

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-21149/2016) 

• Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách 

a ve školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28) + přílohy pro jednotlivé typy 

rizikového chování: 

1. návykové látky                                                        

2. rizikové chování v dopravě 

3. poruchy příjmu potravy 

4. alkohol 

5. syndrom CAN 

6. školní šikanování 

7. kyberšikana 

8. homofonie 

9. extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

10. vandalismus 

11. záškoláctví 

12. krádeže 

13. tabák 

14. krizové situace spojené s násilím 

15. netolismus  

16. sebepoškozování 

17. nová náboženská hnutí 

18. rizikové sexuální chování 

19. příslušnost k subkulturám 

20. domácí násilí  

21. hazardní hraní  

22. dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se 

žáků s PAS 
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• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: 14423/99-22) 

 

• Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (č.j.: 10194/2002 –14) 

 

související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona 

č.  482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od 1. 1. 2015 – více 

o ohlašovací povinnosti školy) 

• 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, 

(č.j.: 25884/2003-24)      

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1. 6. 2015 

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j.: 37 014/2005-25) 

 

7.2 Metodické a studijní materiály 

Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ - K. Nešpor a kol.   

Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí   - „ 

Jak přestat brát                                                 - K.Nešpor, M.Mullerová 

Alkohol, drogy a vaše děti                                    - K.Nešpor, L.Csémy 

Léčba a prevence závislostí                    -          " 

Jak překonat problém s hazardní hrou       - K.Nešpor 

Drogová závislost                                      - J.Presl 

Výchova ke zdravému životnímu stylu          - V. a I. Janíkovi 

Zásady efektivní primární prevence             - K.Nešpor a kol. 



39 

 

Drogy - drogová závislost                            - Sananim, PdF UP Olomouc 

Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků    - J.Canfield 

Sám sebou I.-III.                                           - Z.Kašparová, T.Houška 

Průvodce sexualitou člověka                - A.Brzek a kol. 

Bolest šikanování                                            - M.Kolář 

FIT IN 2000+        - K. nešpor a kol. 

Bažení (craving)       - K. Nešpor 

Prevence        - časopis 

Zpravodaj školství       - interní materiál 

AIDS         - L. Montagniera 

Seznam se bezpečně       - Seznam.cz 

 

 

Pro rodiče: 

Rodina proti kriminalitě      - Bílý kruh bezpečí 

Drogy a vaše dítě       - Sananim Olomouc 

Drogy         - V. Polanský 

Život bez drog        - MEDEA KULTUR 

Vyber si zdraví       - J. Richter 

 

7.3 Školní program proti šikanování 

Škola má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za vytváření a udržování bezpečného 

prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a za předcházení vzniku jakýchkoli forem 

rizikového chování na škole, tedy i šikany. Ředitel školy má zároveň odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance, tedy také za prevenci šikany zaměřené na 

učitele. 
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Proto vytváří bezpečné prostředí pro všechny svoje členy – žáky, učitele, ostatní 

zaměstnance: 

- Respektuje identitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužívání moci 

- Řešením možné šikany ve škole je pověřen ŠMP stejně jako povinností informovat 

a metodicky vést ostatní pedagogické pracovníky v oblasti primární prevence 

- Má stanovena konkrétní a srozumitelná pravidla chování ve školním řádu a 

výchovná opatření za porušení těchto pravidel 

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty 

- Většina tříd má dohodu o chování 

- Všechny třídy 2. stupně mají preventivní program zařazený ve svých třídnických 

hodinách 

- Škola má zmapovánu síť odborné pomoci 

Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují 

ho dva znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Aby škola žáky účinně 

chránila před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky.  Zaměření na specifickou 

prevenci vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím 

specifické primární prevence a prevence sekundární.   

Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí):        

 1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu či opatření a 

také v jeho průběhu);        

2. motivování pedagogů pro změnu;       

 3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;        

4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 

2. stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog 

atd.);  

5. společný postup při řešení šikanování (viz Příloha č. 8.3A);  

6. primární prevence v třídních hodinách;  

7. primární prevence ve výuce;  

8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 

9. ochranný režim (školní řád, dohledy učitelů);  

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/dokumenty/verejne-dokumenty


41 

 

10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s prevencí a řešením šikany ve 

škole, například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních 

schůzkách);  

11. školní poradenské služby (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní 

psycholog, speciální pedagog);  

12. spolupráce se specializovanými zařízeními (PPP, P-centrum);  

13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se 

jí účastní žáci z různých škol).    

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování  

Vážení rodiče,   

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní 

inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu 

šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned 

v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti 

šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás 

proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, 

bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele 

školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.   

Zdroj: Kolář, 2011 

 

 

 

 

 

7.4 Krizové plány školy 

Krizové plány školy jsou vyvěšeny na informační tabuli ve sborovně a na serveru 

\\uciteleS\Čti\Primární prevence\MPP\Krizové plány\ . 

 

file://///uciteleS/Čti/Primární%20prevence/MPP/Krizové%20plány/
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7.5 Databáze organizací podporujících školy a školská zařízení v PRCH 

 

8 Závěr 

Preventivní program školy se snaží o omezení možností vzniku rizikového chování 

dětí tím, že udává podmínky pro zdravé a bezpečné klima ve škole, ale také možnosti a 

prostředky, jak rychle ať už počínající nebo rozvinuté projevy RCH řešit. Je podporou žáků, 

pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, ale i rodičů a veřejnosti, kteří mají 

možnost se s PPŠ seznámit prostřednictvím webových stránek školy. 

PPŠ byl vytvořen ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy a za podpory 

vedení školy. 

Ředitel školy      Školní metodik prevence 

………………………………   ………………………….. 

 

V Litovli, dne 30. 9. 2021 

Databaze_ProgramyPPRCH.xlsx

