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1 ÚVOD 

Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické 

i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost.  
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

ZŠ a MŠ Moravské Bránice je plně organizovanou školou venkovského typu tvořenou 

dvěma oddělenými budovami - mateřskou školou a základní školou s 1. stupněm. Obě budovy 

se nacházejí v centru obce Moravské Bránice a jsou od sebe navzájem vzdáleny asi 5 minut 

chůze. Zřizovatelem školy je obec Moravské Bránice. 

Ve školním roce 2020/2021  najdeme v budově základní školy dvě třídy. První třída je 

určena pro žáky 1. a 2. ročníku, druhá třída pro žáky 3. a 4. ročníku. V ranních a odpoledních 

hodinách mohou děti navštěvovat družinu. Třídy jsou moderně vybaveny počítačovou 

technikou a interaktivní tabulí, kterou učitelé i žáci aktivně využívají při vyučování.  

V prostoru školy je k dispozici školní dvůr a zahrada, které slouží převážně k volnočasovým 

aktivitám.  

Mateřská škola má také dvě třídy. Třídu Motýlků navštěvují mladší děti a třídu 

Včeliček předškoláci. V třídě předškoláků je umístěna interaktivní tabule, se kterou učitelka 

s dětmi pracuje téměř každý den. Dopoledne i odpoledne děti tráví čas na školkové zahrádce, 

kde mají k dispozici průlezky a velké pískoviště.  

Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka školy, dvě třídní učitelky, 

vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Provozní a pomocné práce v kuchyni 

zastává školnice. Základní školu ve všech čtyřech ročnících navštěvuje celkem 29 žáků. 

Mateřská škola má pak 3 učitelky, hlavní kuchařku a uklízečku. V letošním roce 

školku navštěvuje 39 dětí.  

Zaměření aktivit primární prevence vychází z informací získaných od žáků, kteří 

mohou sdělovat informace (např. své pocity ze spolužáků, situace ve třídě a jiné) 

prostřednictvím schránky důvěry nebo od rodičů, kterým byly rozdány anonymní dotazníky 

se zaměřením na primární prevenci na naší škole. Schránka důvěry je k dispozici i v mateřské 

škole.  

2.1 Vnitřní informační zdroje školy 

Mezi základní vnitřní informační zdroje školy patří:  

- webové stránky školy (www.zsmorbranice.sweb.cz) – všechny informace včetně ŠPP 

lze najít na webových stránkách školy pod příslušným odkazem 

- nástěnka ŠMP - na chodbě školy, která obsahuje potřebné informace  

(např. o telefonních číslech, konzultačních hodinách a další)  

vztahující se k primárnímu preventivnímu programu 
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- třídní schůzky, hovorové hodiny – informování o vzniklých situacích,  

seznámení s kázeňskými postihy 

- schránka důvěry – umístěna na chodbě školy, funguje v důvěrném a anonymním 

režimu 

- odborná a metodická literatura ve školní knihovně 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

2.2 Vnější informační zdroje 

Metodická pomoc:  

Speciální pedagog PPP Brno, Mgr. Lenka Cupalová  

Telefon: 608462245  

Email: cupalova@pppbrno.cz  

Adresa: Sládkova 45, Brno 613 00  

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PhDr.Lenka Skácelová, Mgr. Jana Ferdová  

Telefon: 548 526 802, 723 522 765  

Email: skacelova@pppbrno.cz, ferdova@pppbrno.cz  

Adresa: Sládkova 45, Brno 613 00  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Telefon: 234 811 111  

Email: posta@msmt.cz  

Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 118 12, WWW: www.msmt.cz  

Programy primární prevence:  

Městská policie Ivančice  

Telefon: 546 419 468, mobil: 724 057 924  

Email: mestska.policie@ivancice.cz  

Adresa: Palackého náměstí 1013/12, 664 91 Ivančice  

Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o.s., Margareta Hvižďová (koordinátorka)  

Telefon: 549 211 278, 603 88 61 13 Email: prevence@podaneruce.cz  

Adresa: Hapalova 22, 621 00, Brno, WWW: www.podaneruce.cz 

Nezisková organizace ZkusToZdrave.cz, z.s., Ing. Jana Holíková (koordinátorka) 

Telefon: 773 755 722 

Email: holikova@zkustozdrave.cz 

Adresa: Úzká 1672/26, 370 05 České Budějovice, WWW: www.projektzdravidetem.cz  

Hasičský záchranný sbor Ivančice, npor. Ing. Martin Škoda 

Telefon: 950 626 122, mobil: 724 145 355 

Email: martin.skoda@firebrno.cz 
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Adresa: Tesařovo nám. 280/7, 664 91, Ivančice 

Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o., Bc. Petra Kramerová (referentka) 

Telefon: 545 113 110, mobil: 720 671 530 

Email: kraqmerova.petra@zzsjmk.cz 

Adresa: Kamenice 798/1d, Brno 

Policie ČR – obvodní oddělení Ivančice 

Telefon: 546 435 333 

Email: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz 

Adresa: Josefa Vávry 47/30, 664 91 Ivančice 

Policie ČR, primární prevence, por. Mgr. Zdeňka Procházková 

Telefon: 974 622 458, mobil: 602 161 766 

Email: krpb.prevence@pcr.cz 

Sociální síť:  

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová  

Telefon: 546 421 122  

Email: marie.kostalova@rostroj.cz  

Adresa: Masarykovo nám. 4, Dolní Kounice 664 664 WWW: www.ordinace-kounice.cz  

Klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut pro děti, dospívající a dospělé 

Mgr. Adriana Rieglová  

Telefon: 774 082 153  

Email: rieglova@ordinace-psycholog.cz  

Adresa: Gorkého 11, 4.patro, 602 00 Brno  

WWW: www.ordinace-psycholog.cz  

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí  

Telefon: 546 419 490  

Email: prokopova@muiv.cz 

Adresa: Palackého náměstí 5/11, Ivančice, 1. patro 

WWW: www.ospod.cz  

 

Další důležité webové stránky:  

www.prevence-info.cz, www.adiktologie.cz , www.drogy-info.cz ,www.drogy.net.  

Rizikové chování v dopravě:  

www.ibesip.cz, www.cdv.cz, www.adiktologie.cz, www.uamk-cr.cz.  

Poruchy příjmu potravy:  

www.idealni.cz, www.doktorka.cz, www.lekarna.cz, www.anabell.cz.  

Alkohol:  

www.sananim.cz, www.drnespor.eu.  
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Školní šikanování:  

www.linkabezpeci.cz  

Kyberšikana:  

www.saferinternet.cz, www.bezpecneonline.cz.  
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3 BEZPEČNÁ ŠKOLA  

Na škole probíhá prevence rizikového chování v souladu se školním řádem včetně 

klasifikačního řádu, preventivního programu školy a krizových plánů.  

 

ŠKOLNÍ ŘÁDY 

 ZŠ http://www.zsmorbranice.sweb.cz/dokumenty/skolni_rad.pdf  

MŠ http://zsmorbranice.sweb.cz/dokumenty/skolni_rad_ms.pdf  

 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY  

Krizový plán školy je dokument, který obsahuje přesný postup při řešení krizových 

situací ve škole. Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky 

školy v případech podezření či výskytu šikany a návykových látek mezi žáky. Jeho základem 

je Metodický pokyn MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28.“  

3.1 Řešení přestupků 

V případě opatření se řídíme podle obecného schématu postupu:  

 individuální pohovor se žákem, informování rodičů v případě závažného porušení 

pravidel  

 jednání s rodiči 

 doporučení kontaktu s odborníky 

 v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru (OSPOD), v případě porušení 

zákona oznámení Policii ČR. 

Co dělat, když…  

… žák bude ve škole krást – KRÁDEŽ  

Jde o protiprávní jednání, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 

skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 

rodičům, zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Vést žáky k všímavosti vůči 

svému okolí (v případě, že budou svědky takového jednání - krádeže), aby ohlásili tuto 

skutečnost třídnímu učiteli, školnímu metodiku prevence, řediteli školy, popřípadě jinému 

pedagogickému pracovníku školy.  

… se žák bude chovat rasisticky – RASISMUS  
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Vzhledem k závažnosti tohoto tématu třídní učitel neprodleně zajistí bezpečnost 

případné oběti. Dále oznámí skutečnost rodičům nebo zákonným oběti i agresora a postupuje 

dle preventivního plánu proti šikaně, popř. informuje policii ČR dle závažnosti situace 

a případného ohrožení bezpečí oběti. Přestupek je hodnocen různými stupni výchovných 

opatření (viz školní řád).  

… žák bude chodit za školu – ZÁŠKOLÁCTVÍ  

Třídní učitel by měl být nejpozději do 3 dnů informován od rodičů a zákonných 

zástupců o důvodu nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, situaci lze klasifikovat 

jako záškoláctví. Přestupek je hodnocen různými stupni výchovných opatření (viz školní řád).  

… žák ve škole konzumuje tabákové výrobky – TABÁK  

1. Je-li žák ve škole přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

2. Tabákový výrobek je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka, který bude 

založen v agendě metodika prevence.  

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce 

nezletilého žáka.  

5. V závažných případech, zejména s ohledem na věk a chování žáka, jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte.  

6. Z konzumace tabákových výrobků jsou pro žáka vyvozena následující výchovná opatření 

dle školního řádu.  

 

… žák ve škole konzumuje alkoholické nápoje – ALKOHOL  

1. Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

2. Alkohol je třeba žákovi zabavit a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, jestli mu 

nehrozí nějaké nebezpečí. (Bezprostřední ohrožení na zdraví a životě).  

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam 

s vyjádřením žáka, který založí metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.  
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6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka neprodleně vyzvedl, protože není zdravotně 

způsobilý k pobytu ve škole.  

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte a vyčká jeho pokynů.  

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola písemnou formou skutečnost, že žák konzumoval alkohol 

ve škole i v případě, kdy je žák výuky schopen.  

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte § 10 odst. 4 písmeno g) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.  

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnosti odborné pomoci při řešení takové situace.  

11. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

alkoholických nápojů.  

… žák ve škole konzumuje omamné a psychotropní látky – DROGY  

1. Je- li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, v době vyučování nebo v rámci 

akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Návykovou látku mu pracovník školy odebere a zajistí tak, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat.  

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka a případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

4. V případě, že je ohrožen žák na zdraví a životě, po požití OPL, zajistí škola nezbytnou 

pomoc a péči, přivolá lékařskou službu první pomoci.  

5. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka 

a vyrozumí vedení školy.  

6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl pro nezpůsobilost pokračovat ve výuce a k pobytu 

ve škole.  

7. Jestliže není zákonný zástupce nedostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany vyžadovat pomoc.  

8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL dítětem i v případě, když je schopno 

výuky.  

9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takovéto situace (odborné pomoci).  
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10. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

a Policii ČR.  

11. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Je třeba 

rozlišovat distributora od uživatele. Distribuce OPL je trestným činem, konzumace je hrubým 

porušením školního řádu.  

 

3.2 Program proti šikanování 

Tento program je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, 

žákům a jejich rodičům nebo zákonným zástupcům. Zaměřuje se na prevenci šikany a dále 

nabízí postupy, jak šikanování řešit. Cílem tohoto programu je vytvořit bezpečné, 

spolupracující a respektující prostředí zaměřené na oblast komunikace a vztahů mezi žáky 

na naší škole.  

3.2.1 Prevence proti šikanování  

Základem prevence šikanování násilí ve škole je ŠVP (Školní vzdělávací program) 

a MPP (Minimální preventivní program), který vychází z Metodických pokynů MŠMT 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských zařízení, č.j. 24246/2008 

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

ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28.  

3.2.2 Vymezení základních pojmů:  

ŠIKANOVÁNÍ  

 jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě 

skupinu žáků.  

 spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem či 

skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů 

nemohou bránit.  

PROJEVY ŠIKANY  

 Přímá podoba: - zahrnuje fyzické útoky, vydírání, poškozování věcí, krádeže jiné osobě, 

útoky verbální (slovní), nadávky, vyhrožování, ponižování. (může mít formu sexuálního 

obtěžování až zneužívání).  

 Nepřímá podoba: - projevuje se nápadným přehlížením a ignorováním žáka skupinou 

třídní nebo jinou Nebezpečnost působení spočívá zvlášť v závažnosti, dlouhodobosti 

a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.  
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VAROVNÉ SIGNÁLY PŘI ŠIKANOVÁNÍ  

Příklady nepřímých znaků šikanování u žáka:  

- působí smutně, nešťastně, stísněně, stává se uzavřeným, mívá blízko k pláči.  

- o přestávkách je často osamocený, nemá kamarády, vyhledává blízkost učitelů.  

- při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.  

- jeho prospěch se náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.  

- má na těle modřiny, odřeniny, škrábance (nedovede je uspokojivě vysvětlit).  

- odmítá vysvětlit poškození a případné ztráty věcí (používá nepravděpodobné 

 výmluvy).  

- mívá zašpiněný nebo poškozený oděv.  

- začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.  

3.2.3 Příklady přímých znaků šikanování 

VERBÁLNÍ  

- posměšné poznámky na adresu žáka, urážení jeho rodičů.  

- nadávky, hrubé žerty, pohoršující přezdívka.  

- vysmívání se slabostem.  

- násilné a manipulativní příkazy a zákazy mluvení s kamarády  

NEVERBÁLNÍ  

- strkání, honění, kopání, údery-rány (nápadné, oběť neoplácí).  

- nátlak - dávání peněžitých a jiných darů šikanujícímu (agresoři berou peníze, zbavují 

nebo ničí věci, přivlastňují si věci oběti, ničí nebo ukradnou učebnice a další školní 

pomůcky).  

3.2.4 Motivy šikany 

Kdo a proč začíná šikanovat?  

 Ten, kdo chce být středem pozornosti, upoutat pozornost.  

 Ten, kdo zabíjí nudu, zkouší, co druhý vydrží.  

 Ten, kdo chce vykonat ,,něco velkého.“  

 Ten, kdo chce předejít svému týrání.  

3.2.5 Zakrývání šikany  

Kdo a proč zakrývá šikanování?  

 OBĚŤ- Od oběti lze těžko získat podrobnější a často objektivní informace (pocit viny, 

úzkosti, strach).  
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 SVĚDCI- Svědci i oběť mohou vypovídání považovat za žalování.  

 AGRESOŘI- Agresoři často vynalézavě lžou, používají falešné svědky, nutí oběti 

ke lhaní nebo odvolání výpovědí.  

 RODIČ- Někteří rodiče agresorů chrání své děti za každou cenu. Někteří rodiče se 

obávají spolupracovat při vyšetřování.  

 

3.2.6 Postup při odhalení šikany 

1. Případ bude oznámen ředitelce školy (Mgr. Lence Badinové) a metodičce prevence  

(Bc. Lence Szalay).  

2. Bude proveden diskrétní rozhovor s oznamovatelem a s obětí či oběťmi. Bude prošetřeno 

písemné oznámení-upozornění (i anonymní) ze schránky důvěry.  

3. Budou nalezeni vhodní svědci.  

4. Budou vedeny individuální nebo konfrontační rozhovory.  

5. Bude zajištěna ochrana oběti (obětem).  

6. Bude veden a písemně zaznamenán rozhovor s agresorem (agresory), popřípadě 

konfrontace s nimi.  

7. O šikanování budou informováni rodiče. Na jednání s vedením školy budou rodiče agresora 

informováni o vzniklé situaci a možnostech ohledně potrestání žáka – jako jsou: běžná 

výchovná opatření – napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka 

z chování.  

8. Budeme pracovat s agresorem (uvědomování si svého chování a z toho vyplývajících 

následků).  

9. V případě potřeby bude zabezpečena oběti, ale i agresorovi odborná pomoc (PPP, 

psychoterapeut, psycholog, psychiatr, středisko výchovné péče …)  

10. Z důvodu nápravy situace bude potřeba pracovat s celým třídním kolektivem.  

3.2.7 Informace pro žáky  

,,Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ.“  

 třídní učitel  

 ředitelka školy: Mgr. Lenka Badinová 

 školní metodik prevence: Bc. Lenka Szalay 

 svěř se rodičům, kamarádovi  
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V případě, že nenajdeš odvahu říct to někomu z výše jmenovaných, zavolej 

na bezplatnou LINKU BEZPEČÍ 800 155 155. (bezplatná linka).  

3.3 Riziková místa školy 

Mezi nejvíce riziková místa naší základní školy patří šatna, která je potencionálním, 

obtížně kontrolovatelným, místem seskupování dětí. Opatřením je její zamykání po celé 

dopoledne. V případě jejich odemčení je vykonáván dohled nad žáky.  

Dalším rizikovým místem jsou toalety, kde dochází k setkávání žáků 

v nedozorovaném prostoru. Opatření – prostory před toaletami jsou o přestávce zajištěny 

dohledem pedagogických pracovníků. 

O přestávkách bývá v rámci počasí využíván školní dvůr a zahrada k volnočasovým 

aktivitám. Opatření – omezený počet žáků vzhledem k počtu pedagogických pracovníků, 

dohledy pedagogických pracovníků. 

 V mateřské škole bych k rizikovým místům zařadila wc a šatny. Rizikovými jsou 
převážně v době, kdy se dítě pohybuje samo ve školce, když jde například na wc, po zbytek 
dne je pod neustálým dozorem učitelek.    
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4 CÍLE A STRUKTURA PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

4.1 Hlavní cíle 

Cíle preventivního programu vycházejí z podpory vzájemných vztahů mezi žáky, 

mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči. Základem je vytváření bezpečného, respektujícího 

a spolupracujícího prostředí.  

Dlouhodobé cíle: 

 bezpečné a přátelské klima uvnitř školy  

 minimalizace rizikového chování žáků 

 nabídka pomoci a podpory pro žáky, pedagogy i rodiče  

Krátkodobé cíle: 

 další spolupráce s organizacemi mimo školu (např. Spondea, ZkusToZdrave.cz atd.) 

 pokračování ve vedení pedagogického deníku  

 pokračování preventivních hodin v jednotlivých třídách 1x měsíčně 

 průběžné sledování klimatu v jednotlivých třídách 

4.2 Struktura ŠVP s ohledem na preventivní program 

Podpora prevence rizikového chování je uskutečňována v rámci výuky (projektové 

vyučování), celoškolních projektů (rozvíjení spolupráce bez ohledu na věk), organizováním 

exkurzí (zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech), nabídkou volnočasových 

aktivit a účastí v různých soutěžích. 

Prevence je uskutečňována na úrovni celoškolní i na úrovni jednotlivých ročníků, 

proto byla stanovena závazná témata a jejich minimální časová dotace. 

 

V mateřské škole se dětem prevence přibližuje následně:  

- připomínání bezpečnosti a pravidel ve třídách, na zahradě i při vycházce 

- KK – šikana – hra Klubíčko přátelství, sociální vztahy 

- Pohádky o čistotě – správné umývání rukou, slušném chování – O neposlušných 

               kůzlátkách 

- Didaktické hry – na doktory, Co by se stalo – kdyby…  

- Dopravní výchova – PH na auta, reflexní vesty, PL silnice není hřiště 

- Příroda – chováme se hezky ke zvířátkům i přírodě 
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Nespecifická prevence je zaměřena na komplexní posílení osobnosti a schopností člověka. 

Zahrnuje témata vztažená na zdravý životní styl, rozvíjení sociálních dovedností, posilování 

komunikačních dovedností, schopnosti řešit problémy, vytváření sociálního klimatu. Danou 

prevenci realizuje primárně třídní učitel v třídnických hodinách.   

Všeobecná specifická prevence je součástí třídnických hodin nebo jako součást tematických 

plánů výuky vybraných předmětů i realizovaných programů.  

Selektivní specifická prevence je realizována externí organizací pomocí programů zaměřených 

na řešení komplikovaných situací ve třídách.  

Indikovaná specifická prevence je zaměřena na cílenou a dlouhodobou práci s dětmi, jejich 

rodinami a pedagogy. Při výskytu rizikových projevů je situace rychle řešena a jsou s ní 

seznámeni rodiče a případně i jiné instituce.  
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5 MOŽNOSTI PREVENCE PRO ŽÁKY, UČITELE, PRO RODIČE, 

ŠIRŠÍ VEŘEJNOST 

Pro žáky jsou uskutečňovány třídnické hodiny podle potřeby v rámci výuky. V daných 

hodinách probíhají preventivní činnosti zaměřené na řešení aktuálních problémů. Zpětné 

vazby pro žáky jsou zaměřeny na fungování pravidel v třídním kolektivu. 

Podpora třídního učitele spočívá v oblasti monitorování třídy, v upevňování vztahů a 

intenzivní komunikaci v třídním kolektivu. Třídní učitel věnuje zvýšenou pozornost dynamice 

vztahů ve třídě. Všímá si poznámek ponižujícího charakteru. Spolupracuje a konzultuje 

závažné problémy se členy Školního poradenského pracoviště.  

Pro rodiče a širší veřejnost je primární prevence zaměřena na podporu otevřené 

komunikace mezi rodiči – žáky – školou. Rodičům, kteří potřebují odbornou pomoc týkající 

se dítěte, jsou nabízeny služby a opatření (např. nabídka konzultačních hodin, komunikace se 

školou, seznámení s preventivními aktivitami, seznámení s postupem školy v případě žáků 

s rizikovým chováním).  
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6 PEDAGOGIČTÍ A NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY 

6.1 Ředitelka školy 

Ředitelce školy jsou v rámci prevence sdělovány informace ohledně aktuálních 

problémů a jejich řešení. Ředitelka školy sleduje situace u vzniklých případů, provádí 

organizační opatření k řešení problémů, svolává výchovnou komisi za účasti rodičů, 

pedagogů, členů ŠPP a dalších pracovníků.  

6.2 Výchovný poradce 

Výchovný poradce spolupracuje společně s metodikem prevence v oblasti prevence. 

Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, komunikaci s druhými. Učitelé 

informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích 

žáka, neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel ve škole, 

krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje svolání výchovné 

komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče 

a další pomoci. Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – 

SPC, PPP.  

6.3 Metodik prevence 

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho 

realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému 

dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární 

prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, 

dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního 

programu.  

6.4 Pedagogové 

Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, konzultují případné problémy, navrhují 

opatření. Učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek nebo 

osobních setkání. Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka 

a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální 

konzultace.  

6.5 Nepedagogičtí pracovníci 

Nepedagogičtí pracovníci (školnice, kuchařky) se také dostávají do kontaktu s žáky. 

Často od nich přicházejí podněty při zjišťování rizikových projevů a chování žáků. 
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7 EVALUACE 

Evaluace vychází z obecného evaluačního procesu, který je definován v rámci ŠVP. 

Zpětná vazba je získávána:  

 každoročním hodnocením třídních učitelů  

 přehledem výskytu rizikových jevů ve třídách  

 specifickými evaluačními nástroji – např. analýzou dotazníků od rodičů 

Na základě celkové analýzy jednotlivých hodnocení jsou formulovány změny na konci 

školního roku a jsou vydána doporučení k úpravě plánu prevence.  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Deník metodika prevence, zprávy  

 


