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1. Současný stav problematiky 

Podstatou naší primární prevence sociopatologických jevů a rizikového chování je ovlivnit 

dospívajícího jedince dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude 

schopen adekvátně a kompetentně reagovat. Proto naši primární prevenci zaměřujeme 

na všechny žáky naší školy. Jejím cílem je všechny, na které působíme, imunizovat 

před negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty, vybavit 

našeho žáka potřebnými kompetencemi, díky jim bude schopen hrozící riziko včas rozeznat, 

nenechat se jím negativně ovlivnit a adekvátně reagovat na vzniklé situace. 

Preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy. 

Každodenní život školy musí reagovat na společenské změny v posledních letech, které 

s sebou nesou zrychlený životní styl zaměřený na výkon a zisk, změny hodnotového systému, 

nástup nových způsobů komunikace, výměny informací a s tím související nebezpečí 

negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže. Musí mít takovou kvalitu, aby dětem 

umožňovaló osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším 

preventivním nástrojem. Drogy a jiné rizikové chování se dotýkají i dětí, které navštěvují 

základní školu. Škola nabízí velké množství volnočasových aktivit a stále nabízí volná místa 

pro mimoškolní činnost u jiných organizací. 

V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině. Chceme postupně a nenásilně vytvářet 

správné postoje u žáků tak, aby adekvátně reagovali na negativní situaci. Tyto postoje se 

utvářejí až dva roky, proto začínáme s prevencí v prvních třídách. Realizujeme komplexní, 

dlouhodobý program a zařazujeme do něho co nejvíce spolupracujících subjektů. Školní třída 

je základní jednotkou, kam směřujeme primární aktivity, s ohledem na její specifika - počet 

dětí, věk, struktura, pohlaví. Velký důraz na druhém stupni klademe na třídnické hodiny, 

třídní učitelé sledují i mimoškolní aktivity žáků -  zapojení  žáků do různých zájmových 

kroužků ve škole nebo v jiných organizacích. Žáci starších ročníků pomáhají při organizování 

různých sportovních a kulturních akcí, protože dítě, které má bohatou náplň dne, nemá čas se 

toulat po ulicích, vyhledávat společnost starších nebo dokonce nevhodných kamarádů. Proto 

je důležité zajistit dostatečnou propagaci všech akcí, které škola pořádá. Škola propaguje 

zdravý životní styl a vše, co s ním souvisí. Do těchto aktivit se snažíme zapojovat i rodiče 

žáků. 

 Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie a ta  

je přílohou ŠVP. 

 

 Škola si v této oblasti stanovila základní úkoly pro pedagogické pracovníky: 

1.  Průběžně získávat důvěru žáků. 

2. Snažit se o spolupráci s rodinou. 

3. Soustavně sledovat chování žáků a především změny v jejich chování. 

4. Sledovat absenci žáků.  

5. Poskytovat rodičům informace o rizikovém chování. 

 

 Do prevence rizikového chování řadíme: 

 

1. Zneužívání návykových látek včetně experimentování, vedle nikotinu především léků, 

alkoholu, konopných a dalších drog. 

2. Nelátkové závislosti a rizika jejich vzniku - především se jedná v dětském věku 

o netolismus, tedy závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry), 

která se může pojit s rizikem gamblingu (patologické hráčství) nebo s fenoménem 

netomanie (závislosti na internetu). 



3. Negativní psychosociání chování, kam řadíme mj. problémy agresivity, šikany, 

delikvence, záškoláctví, poruch chování, xenofobie, rasismu, které mohou vést 

k dalším závažnějším projevům sociopatologického jednání. 

4. Nežádoucí sexuální chování, kde je výrazně rizikovým v době pubescence. 

 

Hlavní pilíře programu: 

 

1. Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích. 

2. Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život (tz. life-skills) skládajících  

se z programů zaměřených na rozvoj sociálních dovedností (social-skills) a dovedností 

sebeovlivnění (self-management). 

3. Programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování. 

 

1. část  

 

Rámec tvořený souborem 

pravidel bezpečné školy 

2. část: 

 

Dovednosti 

pro život 

(Life-skills) 

(celkem 30 hodin) 

 

Dovednosti 

sebeovlivnění 

(Self-management) 

(15 hodin) 

 

Sociální 

dovednosti 

(Social skills) 

(15 hodin) 

3. část: 

 

Komponenty specifické pro 

jednotlivé typy rizikového 

chování 

(celkem 56 hodin) 

 

Agrese 

a šikana 

 (Social skills) 

(15 hodin) 

Sexuálně rizikové chování 

Základní oblasti 

viz. Miovský et al. (2010) 

 

 

Celkově tak předpokládáme rozsah MPP přibližně v součtu 96 hodin napříč celou základní 

školou od první do deváté třídy (tedy přibližně od 6 do 15 let). Jsou v nich obsaženy všechny 

hlavní komponenty tak, aby výsledná podoba tvořila komplexní a dlouhodobý preventivní 

program, do kterého jsou promítnuty všechny základní požadavky a prověřené intervence, 

seřazené do na sebe navazujících bloků. 

 

2.  Charakteristika školy  

Prostředí 

V současné době jsme úplnou základní školou s třídami 1. a 2. stupně (1.– 9. ročník) a právní 

subjektivitou. 

V každém ročníku máme převážně 3 až 4 paralelní třídy. Školu navštěvuje v průměru 750 

žáků ročně. Aktuální přesné počty jsou publikovány na webových stránkách školy. 

Základní škola je typickou školou městského, sídlištního typu. Zřizovatelem školy je MěÚ 

Benešov.  

Součástí školy je i školní družina. Do ŠD, která má 8 oddělení, dochází maximálně 200 

žáků. ŠD zajišťuje další zájmové vzdělávání žáků 1. stupně. Výchovně vzdělávací program 

vychází z výchovně vzdělávacích strategií základní školy a navazuje na ně svými činnostmi. 



Plán školní družiny je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší 

školy. 

Při ŠD jsou organizovány zájmové útvary, které vycházejí z personálního zabezpečení  

a ze zájmů žáků.  

Umístění školy -výhodná poloha školy v blízkosti autobusového a vlakového nádraží 

umožňuje snadné dojíždění zaměstnancům i žákům. 

Také skutečnost, že se v bezprostřední blízkosti školní budovy nachází zájmové instituce, 

jako jsou DDM a ZUŠ Josefa Suka, dává možnost snadného a bezpečného přesunu dětí 

z jedné budovy do druhé. Škola má k dispozici školní budovu, budovu školní družiny, 

sportovní víceúčelovou halu, hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. 

 

 Mapování rizikového chování a situace ve třídách 
 

    Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování-  

(vyvoláno krizovou situací), přicházející z: 

1. vnitřního prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, 

kyberšikana, vandalismus a další, útok na školu ze strany dětí/žáků/studentů (dále jen 

žáci), případně ze strany pedagogů. 

2. vnějšího prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené 

osobou, která navštívila školu - obvykle rodič/rodiče žáka, násilí způsobenému 

osobou/osobami, která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím nebo 

jinými prostředky, ohrožující žáky, pedagogy a další pracovníky školy. 

 

Na škole máme určena riziková místa, mezi ně patří šatny – během vyučování žáci do šaten 

vstupují pouze s učitelem, pokud potřebují věci ze šatních skříněk během výuky,  

o přestávkách, musí informovat vyučujícího nebo třídního učitele. Dalším místem jsou WC – 

učitelé, vykonávající dohled o přestávkách, nahlíží i do umýváren, popř. i na místnost WC, 

dohled nad WC, který je určen chlapcům 2. stupně vykonávají učitelé – muži a pan školník. 

Problematickými jsou i polední přestávky, kdy se žáci pohybují v okolí školy a ve městě, kde 

jsou různá kritická místa. Škola nabízí žákům možnost trávit polední přestávku v určené třídě 

pod dozorem pracovníka školy. Ve spolupráci s Městskou policií byla tato místa zmapována a 

v rámci možností je příslušníci kontrolují. Kritickým místem je také prostor před školní 

jídelnou a školní družinou, kde má možnost parkovat rodičovská a ostatní veřejnost. Rodiče 

dojíždí pro mladší žáky přímo před budovy a ohrožují bezpečnost ostatních žáků. Tato 

problematika je rovněž řešena v součinnosti s Městskou policií. Třídní učitelé pravidelně 

informují žáky o bezpečném chování během poledních přestávek, tuto problematiku zařazují 

do třídnických hodin na 2. stupni a do výuky na 1. a 2. stupni. 

 

Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků 

Školu navštěvují nejen žáci městští, ale i žáci z okolních vesnic a spádových oblastí. 

 Řada našich žáků si uvědomuje nutnost vzdělávání a připravuje se pravidelně na další 

studium. Nejlepší z nich se pak umisťují na předních místech v různých olympiádách  

a soutěžích (vědomostních i sportovních) na okresní, krajské i republikové úrovni. Nadaní 

žáci se mohou rovněž realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných předmětů  

a na jazykovém soustředění.  

 Pozornost věnuje škola rovněž žákům prospěchově slabším, žákům s vývojovou poruchou 

učení, žákům sociálně znevýhodněným. Prioritou zájmů školy je žák a jeho pocit úspěšnosti. 



Díky zkušeným pedagogům je možné s těmito žáky pracovat individuálně, podle jejich 

individuálních vzdělávacích plánů. Škola usiluje i o plnou integraci dětí zdravotně 

postižených. 

Žáci se také podílejí na projektových dnech školy, na akcích věnovaných zlepšení interiérů 

tříd, celkové výzdobě školy a zároveň jsou nezbytnými pomocníky při zápisu dětí do prvních 

tříd, pořádání školních akcí a sběru papíru.  

V posledních letech vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Pro ně i pro žáky 

přecházející k nám z jiných škol máme připraven adaptační program. 

 

Velkou pozornost věnuje škola žákům prospěchově slabším, žákům s vývojovou poruchou 

učení, žákům sociálně znevýhodněným. Prioritou zájmů školy je žák a jeho pocit úspěšnosti. 

Díky zkušeným pedagogům je možné s těmito žáky pracovat individuálně, podle jejich 

individuálních vzdělávacích plánů. Škola usiluje i o plnou integraci dětí zdravotně 

postižených. I nadaní žáci se mohou realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných 

předmětů, včetně jazykového soustředění, účastní se vědomostních soutěží a olympiád. Tito 

žáci se zároveň podílejí na projektových dnech školy, na akcích věnovaných zlepšení interiérů 

tříd, celkové výzdobě školy a zároveň jsou nezbytnými pomocníky při zápisu dětí do prvních 

tříd.  

     Každoročně jsou tři dny věnovány zdraví a zdravému životnímu stylu, ochraně člověka  

za mimořádných situací, první pomoci a dopravní výchově. Část hodin TV je zaměřena  

na protiagresivní tělesnou výchovu a asertivní chování. V rámci ekologické výchovy škola 

spolupracuje s nadací Tereza a ekocentrem Trnka, Vlašim a Čapí hnízdo. Již pátým rokem 

jsou do programu školy zařazovány krátkodobé projekty na aktuální téma, projekty ročníkové, 

či celoškolní. Tyto se stávají pravidelnou součástí života školy. Netradiční pojetí výuky je 

sice náročnější na celkovou organizaci hodin a na jejich podrobnou přípravu, ale setkává se 

stále s větším ohlasem nejen u žáků, ale i u rodičovské veřejnosti. 

 

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, dětem 

s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

Cílem je realizovat ve škole dlouhodobý, komplexní primární program, do kterého bude 

zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem 

vyzkoušeno. MPP vychází ze Školní preventivní strategie, která je součástí Školního 

vzdělávacího programu. Důraz bude kladen na informovanost žáků v hodinách Občanské 

výchovy, Výchovy ke zdraví, Tělesné výchovy, Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy,  

a samozřejmě i v dalších předmětech i seminářích a dále na širokou nabídku volnočasových 

aktivit podle možností školy. Rizikové chování bude pravidelně probíráno s třídními učiteli  

i na třídnických hodinách. 

Snažíme se motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých 

hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné 

informovanosti o chování žáků. 

 

Program je otevřen dalším námětům a připomínkám ze strany pedagogických pracovníků, 

rodičů apod. Všichni pedagogičtí pracovníci budou respektovat věkové a osobností 

zvláštnosti žáků, mimořádnou pozornost budou věnovat problémovým, handicapovaným 

žákům a žákům se sociálním znevýhodněním. 

 

 



3.  Vnitřní zdroje 

 

Školní řád 

 

Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou prevencí 

rizikového chování, zejména nekázně, násilí, šikany a záškoláctví.  

 

Krizový plán školy 

 

    Vymezuje postupy řešení krizových situací.  

 

Program proti šikanování 

 

    Vymezuje pojem šikana, seznamuje s postupy řešení a šetření šikany. 

 

Další informace  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel 

Poučení, jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí Školní preventivní strategií, která je přílohou ŠVP  

a MPP, oba dokumenty jsou přílohou školního řádu. (MPP obsahuje přílohy: Směrnici 

k prevenci rizikového chování a Krizový plán školy, Program proti šikanování, dále škola 

využívá přílohu k vyhlášce MŠMT č.j. 21291/2010-28 „Co dělat když…“, příloha 1 - 22). 

 

Složení týmu spolupracujícího při řešení problémů:  

Zodpovědnost a kooperace v realizaci prevence na jednotlivých úrovních školy 

 

ŘEDITEL ŠKOLY 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ PARTICIPUJÍCÍ ODB. 

INSTITUCE 

PEDAGOGICKÝ SBOR 

 

ŠKOLNÍ TŘÍDA 

 

ŽÁK TŘÍDY 

 

Při řešení problémů rizikového chování bude i nadále pomáhat tým, jehož členové jsou: 

zástupce vedení školy, výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence, třídní 

učitelé, členové pedagogického sboru a vychovatelky. 

předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje 

průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 

 

 

 

 



4. Vnější zdroje 

 

   Sociální síť organizací a odborných zařízení 

 

   Média a další prezentace: 
 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách ve třídách, chodbách a budou obsahovat 

důležitá telefonní čísla, adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují 

k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci  

při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet 

právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry. Program bude propagován  

a zveřejňován ve školním časopise, na školních webových stránkách a v rámci možností  

i v regionálním tisku. 

Škola zveřejňuje informace i o ostatním dění ve škole formou příspěvků do novin  

a do školního časopisu, využívá médií, pravidelně aktualizuje stránky školy, zpracovaná 

foto galerie akcí školy, spolupracuje s dalšími institucemi, MŠ, ZŠ ve městě i v regionu, 

pořádá sportovní soutěže v rámci okresu, kraje, regionu a další. 

 

 

Oblast školství 

 

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Benešov 

Krajská protidrogová koordinátorka 

Magdaléna o.p.s., CAS Benešov  

„MEZIČAS“ NZDM Magdaléna Benešov 

Vzdělávání pedagogů 

 

 

Oblast zdravotnictví 

 

Dětští lékaři 

OHS 

 

 

Oblast sociálních věcí 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Probační a mediační služba 

 

Policie ČR, Městská policie, Hasiči 

 

Mluvčí Policie ČR 

Obvodní oddělení Policie ČR 

Městská policie 

Hasičský záchranný sbor Benešov 

 

 

 

 

 



5. Rodiče 

 

 Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče, dále pokračovat v profi testech 

vycházejících žáků. 

Rodiče žáků se snažíme zapojit do preventivní strategie. Zatím se zaměřujeme na zabezpečení 

informovanosti rodičů o preventivní strategii a o možnosti intervence v případě selhání jejich 

dítěte. 

Vymezujeme tyto oblasti: 

a. Informační servis pro rodiče – seznámit s preventivní strategií školy, školním 

řádem, dále poskytnout adresáře poskytovatelů služeb s ohledem  

na problematiku zvládání nežádoucího chování u dětí, zveřejnit na webových 

stránkách, chodbách a třídách školy informace o různých příznacích rizikového 

chování dětí  

b. Aktivní formy spolupráce s rodiči – přímá účast rodičů na preventivní strategii 

školy, kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce určené pro 

rodiče s dětmi, funkčnost poradenského systému, přednášková činnost 

c. Pasivní formy spolupráce s rodiči – písemná sdělení rodičům (žákovské 

knížky, letáky, webové stránky školy, souhlasy s činností ve škole - generální 

souhlas) 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost 

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

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

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

skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako např., ubližování. Individuální 

pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, 

konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.   

 

6. Hlavní aktivity 

  -   Centrem pozornosti musí být žák, respektive školní třída s ohledem na její specifika.  

  - Cílem pedagogického snažení je rozvoj osobnosti každého žáka, dosažení pocitu 

úspěšnosti, naučit žáky nebýt pouze pasivním konzumentem, ale tvořivým jedincem. Naučit 

žáky vhodnému vyjadřování v různých životních situacích, nebát se otevřeně porovnávat 

názory své a ostatních, naučit žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce i práci ostatních a 

poučit se z vlastních chyb, přijmout radu a pomoc. 

- Cílem výchovně vzdělávací práce na 1. stupni je vytvářet jednoduchý a ucelený obraz o 

světě, ve kterém lidé žijí. 

- Cílem výchovně vzdělávací práce na 2. stupni je prohlubovat a rozvíjet poznatky o světě 

pomocí vědních disciplin-vyučovacích předmětů. 

- Je nutné zaměřit se nejen na žáky „neproblémové“, ale vhodně motivovat žáky 

„problémové“, zvolit vhodný individuální přístup k těmto dětem, naučit je nebát 

se komunikace. Prohlubovat interakci žák – žák, učitel – žák, učitel – rodič. 

- Pozornost věnovat žákům nadaným, využít jejich aktivity ve výchovně vzdělávacím 

procesu. 

- Naučit žáky jednat v různých životních situacích, nebát se vzájemného porovnání názorů. 

- Nezapomínat na pochvalu jako motivační prvek. 

- Rozvíjet u žáků sociálně participační předpoklady (schopnost pracovat pro ostatní, 

reprezentace školy na veřejnosti, …). 

- Zdravě posilovat sebevědomí žáků, naučit se ohleduplnosti k druhým. Vytvářet přirozené a 

přátelské klima ve třídách, v kolektivu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. 



- Zaměřit se na prevenci negativních jevů (lhaní, podvádění, vulgární vyjadřování, nevhodné 

chování k vyučujícím, ke spolužákům, k majetku školy, záškoláctví). Dodržovat sjednocené 

požadavky na chování žáků. Zaměřit se na prevenci rizikového chování, důsledně využívat 

vnitřní komunikační systém včetně včasného řešení vzniklých problémů, využít včasnou 

konzultaci odborníků v příslušném oboru, odborné rady školního psychologa, PPP, při 

závažných problémech neprodleně informovat vedení školy a postupovat dle vnitřních 

směrnic vedení školy, dále neprodleně informovat o vzniklém problému zákonné zástupce 

žáků a pořídit písemný zápis o tomto jednání, kterého se vždy musí zúčastnit zástupce vedení 

školy metodik prevence a výchovný poradce. 

- Podporovat zájmovou činnost žáků a jejich mimoškolní aktivity v pozitivním slova smyslu. 

- Uplatňovat různé typy vyučování (tradiční, otevřené, projektové, integrované). 

- Zařazovat a střídat různé metody a formy práce (frontální, skupinové, individuální, 

samostatné práce, problémové vyučování, práce s chybou a projektové vyučování), vycházky 

a exkurze. 

- Povinnou součástí vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je příprava žáků pro 

volbu povolání. Dále se zaměřit na rozvíjení kreativity u žáků a jejich tvůrčí činnosti, 

schopnosti. 

- Do všech vyučovacích předmětů zařadit Výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, 

pokračovat v tématu Zdraví pro všechny v 21. století (zařadit do Výchovy ke zdraví), jehož 

součástí je i Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních, projekt 

Zdravé zuby, Prevence úrazů a první pomoci. Důsledně dodržovat tělovýchovné chvilky, 

psychohygienu, větrání pracoven, rozvíjet u žáků pracovní návyky. 

 

Další aktivity školy 

 

-systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, etický 

přístup v sexuální výchově a oblastí preventivní výchovy  

-uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí  

a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování 

-vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže 

-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu 

-průběžné sledování konkrétních podmínek a situací ve škole či školském zařízení  

z hlediska rizik výskytu patologických 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 

-poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných 

poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy 

 

Stav školy z hlediska rizikového chování, její zaměření 

 

Vztah učitel – žák 

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

že jeho názor bude respektován, stejně jako jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje 

dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, poznáváním 

sociálního prostředí žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci se žákem, s rodiči, 

širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd.. Na základě dosažení dohody 

o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.  

 

 



Skupinová práce 

Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč 

třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení 

všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí 

týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci 

se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat 

na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý 

právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, 

podněty k životu třídy, klást otázky.  

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty 

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

Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje 

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 

žákům mladším.  

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 

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

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

ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat 

prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat 

si důvěru sám v sebe, ve vlastní síly a pozitivní vztah k okolnímu světu.  

 

Komunikace s rodiči, veřejností 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost 

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

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

Rodiče budou informováni o programu především prostřednictvím třídních učitelů na třídních 

schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových 

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

telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohly u jejich dětí 

vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí–li u svého potomka závislost 

či stane–li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme 

alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče 

do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. 

Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat. 

 

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 a výchovným poradcem, který 

se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších 

odborných institucí (PPP aj.). 

 

Řešení přestupků 

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

v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou z něho vyvozeny patřičné 

sankce. Je sledováno i další rizikové chování – šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. 

Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude 

přistoupeno k následujícím opatřením: 



Ze strany školy 

 individuální pohovor se žákem, který zajistí třídní učitel, popřípadě předchozí třídní 

učitel, vyučující, který na problém upozornil nebo ho zjistil, výchovný poradce, 

který celou činnost koordinuje, školní metodik prevence, školní psycholog 

 výsledky šetření je nutné bezodkladně nahlásit ředitelce školy a svolat jednání s rodiči 

na úrovni výchovné komise 

 doporučení kontaktu s odborníky  

Za pomoci přizvaných  

 odborníků resortu školství – s Pedagogicko psychologickou poradnou Benešov, 

speciálně pedagogické centrum Praha v resortu zdravotnictví – s pediatry  

a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují 

odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie 

 v resortu sociální péče – v případě nezájmu rodičů upozornění sociálního odboru, 

oddělení péče o dítě (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími 

zainteresovanými stranami a s rodinou) 

 případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany 

 v případě dealerství oznámení Policii ČR  

 

Zveřejnění informací 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách ve třídách, chodbách a budou obsahovat 

důležitá telefonní čísla, adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují 

k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při 

výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě 

svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry. Program bude propagován a zveřejňován  

ve školním časopise, na školních webových stránkách a v rámci možností i v regionálním 

tisku. 

 

 Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola 

rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence 

založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol 

a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní 

samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, 

zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod.  Škola usiluje o integraci primárně 

preventivních aktivit, které sama poskytuje, se službami specializovaných zařízení. 

 

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány: 

 nedostatečné využití stávající legislativy  

 nedostatečná ochrana dětí před alkoholem, pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti 

 vysoká společenská tolerance k legálním drogám 

 mobilní telefony, Internet 

 liberalizace drogové politiky 

 absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví 

 neodpovědné chování, rozhodování a komunikace v situacích souvisejících 

s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím 

 podceňování primární prevence 

 prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, 

nekontrolovatelnost žáků 

  prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách 

 nedostatečné pravomoci školních metodiků prevenc 



7. Cíle projektu a charakteristika rizikových faktorů 

Základními cíli strategie prevence rizikového chování jsou: 

 Rozvoj a podpora sociálních kompetencí a sociální dovednosti žáků vůči tlaku 

vrstevnické skupiny 

 Vytváření a distribuce metodických materiálů. 

 Zapojování rodin do života školy. 

 Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů. 

 Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, 

kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog,  

s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, 

zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 

 Zaměřit se na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí 

školy (venkovní hřiště), zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační 

aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

 DVPP zaměřit i na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace 

pedagogů v této oblasti. 

 K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči 

o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a 

sociálním znevýhodněním. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

 Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků i cizinců. 

  Soustředit se na řešení kázeňských přestupků žáků, neprodleně tyto řešit, včetně 

hrubého chování ke spolužákům i pedagogům. 

 Na třídních schůzkách informovat rodiče o činnosti školy, zhodnotit za dané období 

chování a prospěch žáků, stabilizovat vztahy škola – rodina, učitel – žák. 

  Pracovat s problémovými třídami, jedinci, využití odborné pomoci (metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog, PPP, Magdalénou o.p.s., …).  

Při práci využívat Metodického doporučení. 

 Zmapování potřeb v oblasti primární prevence – provedení monitoringu – zmapování 

situace v jednotlivých třídách vůči rizikovým formám chování žáků (sociometrie, 

podle požadavků třídních učitelů provede ve zkrácené verzi školní psycholožka  

a celá bude zadána PPP Benešov, dotazníkové šetření, SWOT analýza – dílčí 

šetření)- 1x/2 roky  

 Spolupracovat se zřizovatelem, s Městskou policií, Policií ČR a OSPODem  Benešov 

při řešení výchovných problémů a realizaci besed pro žáky  

 Práce pedagogů školy v pracovních skupinách, která připravuje Plán prevence 

kriminality města Benešov a vykonává další aktivity a v komisi protidrogové 

prevence 

 Vytvoření „Bezpečné školy“ – zakotvení pravidel do dokumentů školy 

 

 



 Rizikové 

faktory 

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory 

Nedostatek rodičovské 

kontroly a podpory. 
Rodina 

Rozvinuté rodinné vazby. 

Nedostatečná nabídka 

nebo dostupnost alternativ 

trávení volného času. 

Komunita, 

škola 

Podpora širokého spektra 

aktivit v komunitě i ve škole. 

Oslabený pocit bezpečí 

 a důvěry ke škole ze 

strany žáků/studentů a 

zaměstnanců. 

Podpora a rozvoj fyzického  

a psychologického bezpečí 

ve škole, posilování 

pozitivních vztahů ve třídě, 

pedagogickém sboru a mezi 

žáky a zaměstnanci. 

Zpracovaný minimální 

preventivní program 

 a realizace preventivních 

aktivit. 

Oslabený pocit 

sounáležitosti a 

odpovědnosti za 

spoluutváření bezpečného 

prostředí ve škole, nízká 

úroveň spolupráce mezi 

zaměstnanci, 

žáky/studenty, rodiči, 

nízká úroveň povědomí  

o zachycení včasných 

příznaků krizové situace.  

Podpora rozvoje 

odpovědnosti stanovením 

jasných odpovědností  

ve vztahu k rizikovým 

událostem, podpora 

kooperace zaměstnanců, 

žáků/studentů a rodičů 

stanovením pravidel pro 

vnitřní a vnější komunikaci.  

Nedostatečně zpracovaná 

pravidla pro předcházení 

nebo rozvoj dopadů 

rizikové situace. 

 

Nízká informovanost  

o postupech v předcházení 

nebo minimalizaci dopadů 

krizové situace  

u zaměstnanců  

a žáků/studentů. 

 

Poruchy chování, rizikové 

chování 

Osobnost 

Včasná diagnostika, 

adekvátní intervence 

Posílení kontrolních 

mechanismů, podpora 

rodinných vazeb 

Uzavřenost  

Nekonformnost 

Úzkosti 

Deprese  

Podpora sebevědomí 

Respekt k odlišnostem 

 

 

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech: 



Násilí a šikanování – základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci 

prevence 

šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 

 podporuje solidaritu a toleranci 

 podporuje vědomí sounáležitosti 

 posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

 uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

 rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost 

jedince 

V primární prevenci šikany na naší škole je nejdůležitější se žáky hovořit srozumitelně, 

pěstovat v nich co největší pocit důvěry k vyučujícím a vycházet vstříc v řešení podstatných i 

zdánlivě banálních problémů. 

Všichni pedagogové vyučující na naší škole jsou seznámeni s jednotným postupem 

při řešení šikanování, provádějí prevenci v průběhu vyučování (všechny předměty, 

mezipředmětové vztahy) i mimo ně (mimoškolní činnost, ŠD). Snaží se o tzv. ochranný režim 

(= demokraticky vytvořený vnitřní řád=příznivé klima ve třídě), spolupráci s rodiči 

a se specializovanými zařízeními. Fungují účinné dozory učitelů, školní poradenská služba 

a v neposlední řadě se vyučující průběžně seznamují s dalšími novými trendy v této 

problematice. 

Cílem pedagogického působení všech vyučujících na naší škole je posilovat sebevědomí 

žáků, vést žáky ke zdravému sebeprosazování, k efektivnímu využívání volného času, 

k získání dovedností, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků a rozvíjet u žáků schopnost 

vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním. 

 Záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže – xenofobie, rasismu, intolerance 

antisemitismu, kyberšikaně, internetu, žákům není ve škole dovoleno navštěvovat stránky 

obsahující tématiku, která může způsobit psychickou nebo morální újmu dětí (sexuální, 

rasistickou, extremistickou, brutální, s drogovou problematikou a další…). 

 Užívání návykových látek – (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 

medikamentů a dalších látek, netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství 

(gambling), diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných 

a zneužívaných dětí, sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 

8. Způsob realizace specifické prevence 

                                             Počet hodin věnovaných prevenci /školní rok 

OBLAST 

PREVENCE 

1., 2. 

roč. 

3., 4. 

roč. 

5., 6. 

roč. 

7., 8.,  9. 

roč. 

Celkový počet 

hodin/školní rok 

 

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 

 6 13 20 17 56 

 

 

Zařazení témat rizikového chování a programu EU-DAP-Unpluggend do plánů  

 

- Člověk a jeho svět oblast vymezena pro 1. stupeň -klíčovou je tematická oblast 

Člověk a jeho zdraví 

- Člověk a zdraví - obsahuje dvě zásadní tematické oblasti Výchova ke zdraví (pro 2. 

stupeň) a Tělesná výchova (pro 1. a 2. stupeň), z hlediska prevence se věnuje významu 

pohybu, zdraví, bezpečnosti apod.) viz. ŠVP  naší ZŠ - tabulky předmětů 

- Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí – učivo zařazeno především  

do předmětů OV, VZ, CH, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda, tato výuka je 

každoročně doplněna o celoškolní projekt Branný den. 

 

Obecné pojetí znalostí, dovedností a kompetencí 

 

1. Znalosti: 

• Strukturovaný souhrn souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti a k 

nějakému účelu.  

• Informace a vědomosti, kterými dítě disponuje na určitém stupni vývoje a ročníku 

školy (4 kategorie). 

• Jsou získávány intervencí nebo skrze vlastní zkušenost a následně uplatňovány v praxi 

(formou kompetencí). 

• Formulovány pomocí vhodných sloves – ovládá (zná), prokazuje, identifikuje, rozumí, 

chápe, ví, ovládá, rozlišuje.  

• Znalosti bývají zpravidla utříděny v určitém hierarchickém systému znalostí. 

 

2. Dovednosti: 

• Schopnost použití odborných znalostí. 

• Vyjadřují, že dítě má vědomosti a zkušenosti potřebné pro vykonávání určité činnosti. 

• Souhrn postupů, metod, způsobů chování a jednání, se kterými je schopno dítě podle 

své úrovně v přiměřeném rozsahu pracovat. 

• Osvojení určité dovednosti znamená, že se člověk naučil, co má dělat (má příslušné 

vědomosti) a jak to má dělat (dokáže přenést své vědomosti do praxe).  

• Výsledkem je skutečnost, kdy někdo jiný může pozorovat jeho dovednost v akci  

a hodnotit ji. 

• Formulují se pomocí vhodných sloves – uplatňuje, organizuje, realizuje, používá.  

 

 

3. Kompetence: 

• schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých 

a opakujících se situacích, ale také v měnících se podmínkách.  

• Uplatnění toho, co člověk ví a co umí, v konkrétní úkolové či problémové situaci  

a využití této schopnosti v různých situacích. 

 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poznatek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost


Zvyšování sociální kompetence – (Kompetence sociální a personální) rozvíjení sociálních 

dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti 

za chování a uvědomění si důsledků jednání. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci 

osvojují, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy 

vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků. 

Posilování komunikačních dovedností – (Kompetence komunikativní) zvyšování 

schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku. 

Vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení (postupně zavádíme hodnotící dotazníky, 

které žák vypracovává vždy na konci čtvrtletí a sám sebe hodnotí, jak zvládl probírané učivo 

a jednotlivé výstupy), stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání 

stresů, ke zdravému způsobu života, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků 

a jiných návykových látek. K tomuto cíli budeme využívat různých metod aktivního 

sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod. 

Vytváření pozitivního sociálního klimatu – (Kompetence sociální) pocitu důvěry, 

bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření 

atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. Motivace rodičů ke spolupráci v rámci 

tohoto programu je jeho nezbytnou součástí pozitivního klimatu. 

Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – (Kompetence sociální 

a personální) pěstování správného vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické 

postoje. Cílem je i prevence negativních společenských jevů – rasismus, xenofobie, šikana 

a kriminalita mládeže, sociální a etnická nesnášenlivost, netolerance. 

Všichni pedagogičtí pracovníci budou respektovat věkové a osobností zvláštnosti žáků, 

mimořádnou pozornost budou věnovat problémovým a handicapovaným žákům. 

 

Klíčové vyučovací oblasti jsou: 

Oblast přírodovědná 

(např. biologie člověka, základy lidské reprodukce, fyziologie, biologické účinky drog, 

chemické aspekty drog atd.)  

Oblast zdravého životního stylu  

(např. výchova ke zdraví, osobní, intimní a duševní hygiena, podmínky správné výživy, 

volný čas apod.)  

Oblast společenskovědní  

(proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci 

se sociálním prostředím – bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 

pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích apod.)  

Oblast občanské výchovy  

(postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj  

a příprava na život, formy komunikace, řešení problémů v mezilidských vztazích, 

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

drog atd.)  

Oblast sociálně právní  

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

Oblast sociální patologie  

(postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 

 

Chceme, aby naše prevence byla: 

- včasná a dlouhodobá 

- ucelená a systematická 

- koordinovaná 



- odborná a fundovaná 

- nenásilná a nenucená 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících činnostech: 

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

postojů a způsobů chování  

 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR a Městskou policií) 

 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  

 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat 

i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Pokračovat v osvětě v rámci hodin 

OV, VZ, třídnických hodinách atd. 

 dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie 

a bulimie (blok v rámci hodin VZ, videoprojekce)  

 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS 

(absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní 

z minulých let)  

 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu 

a xenofobie, na přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen 

 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.  

 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou 

zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy 

atd.)  

 široká nabídka volnočasových aktivit  

 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

 ekologická výchova - návštěvy ekocenter (Vlašim, Benešov, Votice), výukové 

programy, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v minulých letech, 

viz sběr plastových lahví a umělohmotných zátek, recyklovaní apod.  

 školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků a zvyšuje také zájem a povědomí žáků 

o dění ve škole 

 školní parlament – rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, 

je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy a pravidelná setkání umožňují 

kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.  

 

9.  Vyhodnocení preventivní strategie  

     Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu příslušného roku. O programu 

povede školní metodik průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat 

vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. V červnu proběhne 

i vyhodnocení výše uvedených aktivit. K hodnocení bude také škola od školního roku 

2016/2017 využívat: Výkaz pro školní rok, který byl vytvořen jako výstup z projektu 

VYNSPI 2 



     Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled 

o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. 

Hodnocení probíhá přes třídní učitele a spolupracují všechny zainteresované instituce. 

Školní metodik spolu s výchovným poradcem shromažďuje veškeré informace a zpětné 

vazby v průběhu realizace MPP v daném období, evidují výskyt rizikových forem chování 

u jednotlivých žáků tříd. Dokumentace obsahuje záznamy o rozhovorech se žáky, rodiči. 

Každý třídní učitel předloží záznamy o svých jednáních, které je povinen vést v průběhu 

celého školního roku. 

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn (červen) 

- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků 

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí 

- zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole 

 

 Využijeme osnovy hodnocení, kterou využíváme již několik let, a dále zaměříme evaluaci 

na tři hlavní roviny a to  

1. plánování  

2. průběh primární intervence 

3. výsledek preventivní intervence 

V závěru evaluace si chceme odpovědět na tři otázky: 

 

 

 

Bylo skutečně dosaženo stanoveného cíle? 

Budu opakovat tento přístup, postup? 

Na co se příští rok zaměříme? 

 

 

 

POZN.  

Rozšiřující informace, konkrétní postupy práce a cíle na školní rok jsou rozpracovány 

v Minimálním preventivním programu školy.  Oba dokumenty jsou přílohou školního řádu, 

včetně příloh: Směrnice k prevenci rizikového chování a Krizového plánu školy, Programu 

proti šikanování. Škola dále v řešení krizových situací využívá přílohu k vyhlášce MŠMT „Co 

dělat když…“ – přílohy č. 1 - 22). 

 

 

 


