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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

    
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP 

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  
378 33 Nová Bystřice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Václav Zajíc 
Telefon na ředitele 388 288 131 
E-mail na ředitele zakladni.skola@novabystrice.cz  

vaclav.zajic@zsnovabystrice.cz 
 

Jméno a příjmení školního 
metodika prevence Mgr. Dagmar Makovičková 

Telefon 388 288 135 
E-mail  dagmar.makovickova@zsnovabystrice.cz 
 

Jméno a příjmení výchovného 
poradce Mgr. Michal Tesař 

Telefon 388 288 135 
E-mail  michal.tesar@zsnovabystrice.cz 
 
 
 Počet tříd Počet žáků/studentů 
ZŠ – I. stupeň   9 164 
ZŠ - II. stupeň  7 145 
8leté gymnázium – (prima až oktáva) 0 0 
6leté gymnázium – (prima až sexta) 0 0 
SŠ – ostatní 0 0 
Celkem 16 309 
 
 
Použité zkratky:  
SPJ – Sociálně patologické jevy 
RCH – Rizikové chování 
NNO – Nestátní neziskové organizace  
ŠMP – Školní metodik prevence 
 
 

mailto:zakladni.skola@novabystrice.cz
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ  
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 
 
1. Sociální a jiné okolí školy 
(Zmapovat a stručně popsat místní specifika týkající se RCH, specifika žáků navštěvujících školu, 
jaké jsou silné a slabé stránky ve spolupráci s okolím školy - místními odborníky z NNO, lékaři, 
Policií ČR, kurátory pro mládež… v oblasti prevence a řešení RCH.) 
 
Naše škola se nachází v obci s přibližně třemi tisíci obyvateli. Nejsou zde proto takové velké problémy s RCH 
jako na větších městských školách. Nicméně i zde se objevují, i když často mimo školu, jako např.: 
- kouření (i marihuany) a alkohol 
- návštěva restaurací a vináren v pozdních večerních hodinách 
- menší kontrola ze strany rodičů v souvislosti s častým dojížděním rodičů za prací 
- skryté záškoláctví – rodiči omlouvané a tolerované. 
Škola dobře spolupracuje s: 
- odborem sociálním a péče o děti (OSPOD) Městského úřadu v Jindřichově Hradci 
- dětskou lékařkou v Nové Bystřici 
- policií 
- obcí 
- PPP v J. Hradci  
 
2. Informace od pedagogů 
(Jak hodnotí pedagogové situaci v oblasti RCH na škole? Na jaké jevy by se měla škola zaměřit?             
S čím mají pedagogové největší problémy? Co by třídní učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe 
řešily RCH v třídních kolektivech?… Jakým způsobem byly informace získány – např. diskuse  
v rámci pracovních porad, dotazník…) 
 
Informace byly získány na základě dotazníkového šetření.   
Škola se musí zaměřit hlavně na problémy obsažené v bodě 1 (viz výše), ale také na vzrůstající agresivitu, 
pomlouvání, žalování, nepořádnost a nekázeň žáků, hrubé vyjadřování, psychické problémy a šikanu – ta je však 
většinou podchycena už v počátcích. 
Lepší řešení problémů zajistí: 
- jednotný postup pedagogů 
- vzájemná konzultace 
- účast na seminářích s tematikou RCH a zdravého životního stylu 
- organizování besed a přednášek pro žáky nejen 2. stupně, ale i 1. stupně, pro učitele i rodiče. 
 
3. Informace od rodičů 
(Jak hodnotí situaci v oblasti RCH na škole? Co dělá podle nich největší starosti jejich dětem – 
žákům školy? Na jaké jevy by se měla škola podle nich zaměřit? Jakým způsobem byly informace od 
rodičů získány – např. diskuse v rámci třídních schůzek, dotazník…) 
 
Informace byly získány na základě dotazníkového šetření. 
Rodiče si uvědomují všechny problémy uvedené v bodě 2 i tyto další problémy: 
 -  možnost sklouznutí k drogám 
- nepostižitelnost žáků v případě, že kouří nebo pijí alkohol mimo školu 
- zhoršující se mezilidské vztahy 
- vysoké nároky školy na děti, hodně pamětního učení 
- kumulování písemných prací v době před uzavíráním klasifikace. 
Rodiče by chtěli po dohodě zvýšit kompetence pedagogů, preferovat ústní zkoušení, pokračovat v osvětě v oblasti 
kouření, alkoholu a jiných drog, věnovat pozornost šikaně, agresivitě a záškoláctví, dbát na vylepšení vztahů 
mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky samotnými, a to i pomocí odborníků.   
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4. Informace od žáků 
(Jaká je situace v oblasti výskytu RCH na škole z pohledu žáků? Jak hodnotí sociální klima školy  
a své třídy? Co by potřebovali k větší spokojenosti ve škole? Jakými způsoby byly tyto informace 
získány - např. schránka důvěry, diskuse v rámci vyučovacích hodin, dotazník, …) 
 
Informace byly získány anonymní anketou mezi žáky 8. – 9. tříd, rozhovorem s žáky 2. stupně.  
Nejčastější výskyt RCH u žáků 2. stupně: 
- kouření, většinou sice nepravidelné, ale i na 1. stupni 
- alkohol většinou v partě  
- marihuana  
- agresivita 
- šikana 
- záškoláctví. 
Hodnocení klimatu školy z pohledu žáků: 
- dobré: přátelské vztahy mezi učiteli, naučí, přísní, ale se smyslem pro humor 
- špatné: nevstřícnost některých učitelů, někteří žáky ponižují.  
Vztahy mezi žáky z pohledu žáků:  
- dobré, většinou se mají rádi, spolupracují, pomáhají si, chápou osobní maximum spolužáka; 
- problematické: občas pomluvy, posmívání, závist, různost třídních kolektivů, rozdělení do part, laxnost 
některých spolužáků. 
 
 
5. Hodnocení MPP minulého školního roku 
(S jakým RCH ve škole byl největší problém, jaké jsou předpovědi do budoucnosti, co se osvědčilo  
a co se neosvědčilo – vyhodnocení provedených preventivních aktivit, zvážit, v čem dál pokračovat 
a co se naopak ukázalo jako neefektivní,…)  
 
 Škola se v loňském školním roce opět navracela k akcím a soutěžím pro žáky, které byly v předchozích letech při 
distanční výuce rušeny. Nově jmenovaný, ředitelem školy se stal Mgr. Václav Zajíc. V jeho koncepci vedení školy 
zavedl pondělní setkávání předmětových skupin, kdy učitelé hledali nové metody ve výuce a sdíleli je mezi sebou.  
Škola tak chtěla upřednostnit motivační přístup k žákům a za minulý školní rok bylo uděleno celkem 167 
pochval do žákovských knížek za přípravu na vyučování, 206 pochvalných listů za aktivní plnění projektů, 10 
pochval ŘŠ a 40 knižních odměn. 
 Školní poradenské pracoviště řešilo případy doložených záznamy z jednání (agresivita, nekázeň, špatné vztahy 
mezi spolužáky a ostrakismu). Bylo uděleno 57 opatření k posílení kázně, z toho 2x druhý stupeň a 13 důtek 
ředitele školy (za nevhodné chování spolužáků s následkem zranění), 11 důtek třídního učitele a 31 napomenutí 
třídního učitele. Jednalo se o neplnění školních povinností.  
V třídnických hodinách (které probíhali v druhém pololetí i distanční formou) řešíme způsob trávení volného 
času, záškoláctví, vulgární vyjadřování, neochotu ke spolupráci, závislost na mobilních telefonech nebo 
tabletech, vzrůstající agresivitu, nepoctivost, netoleranci. Třídní učitelé spolupracují s výchovným poradcem, 
metodikem prevence, vedením školy, s ostatními pedagogy. 
Učitelé si uvědomují, že je potřeba smysluplně zaměstnat děti v jejich volném čase, proto škola nabízí pro žáky 
zdarma široký výběr zájmových kroužků. Kromě toho vedeme mnoho projektů v rámci vyučování: 
- Evropský den jazyků 
- Pekelná škola na 1. stupni 
- Den přírody a zdraví na 1. i 2. stupni  
- Sportovní olympiáda 
- Výtvarná soutěž 
Projekty v odpoledních hodinách: 
- Absolventské práce  
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B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 
 

 
(Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit…)  
Seřadit si na základě zmapování situace ve škole a podle priorit školy cíle, které by měly být dány 
jejich závažností. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální 
preventivní program) 
 
 
1. Provádět dostatečnou osvětu v oblasti RCH – zaměřit se především na kouření,  
ale i alkohol, další drogy a šikanu. 
2. Formovat odmítavé postoje žáků ke všem drogám.  
3. Pomáhat vytvářet správný zdravý životní styl všech žáků a učitelů školy. 
4. Pořádat o těchto jevech besedy a přednášky s odborníky, zvát si je do školy, uskutečnit 
celoškolní projekt spojený s touto problematikou, ale i další krátkodobé či střednědobé 
projekty.  
5. Uspořádat dle možnosti společný seminář pro učitele v oblasti zdravého životního stylu 
a dalších jevů rizikového chování (podle zájmů a potřeby).  
6. Uskutečnit podle nabídky a zájmu přednášku pro rodiče týkající se závislostního 
chování, ale i kriminálního chování a zdravého životního stylu. 
7. Zajistit možnost dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti RCH a zdravého životního 
stylu. 
8. Nabídnout žákům dostatek volnočasových aktivit ve spolupráci s dalšími složkami  
ve městě, zaměřit se tak i na oblast nespecifické prevence.  
9. Formovat osobnosti dětí – sebepoznání, sebeúcta, zvyšování schopnosti efektivní 
komunikace, kvalitní hodnotové orientace. 
10. Zaměřit se na vylepšení vztahů učitel – žák, ale i vztahů mezi žáky samotnými. 
11. Rozšířit spolupráci školy s rodinou – včasná a úplná informovanost rodičů o školních 
problémech dětí, případně o podezření ze zneužívání návykových látek jejich dětmi. 
12. Dosáhnout vyšší míry spolupráce mezi pedagogy, sjednotit postup v této oblasti. 
13. Dbát na efektivní vedení třídnických hodin. 
14. Zajistit správnou funkci preventivního týmu vedeného ŠMP, jenž bude dbát  
na jednotu v postupu pedagogů naší školy, jejich informovanost, bude monitorovat  
a hodnotit situaci, provádět zpětnou vazbu. Bude se také podílet na organizaci akcí, projektů 
a dalších aktivit. 
15. ŠMP spolu s VP a vedením školy se bude podílet na řešení problémových situací RCH 
v rámci školního poradenského pracoviště. 
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 
 
(Vycházejte z cílů stanovených v předchozím bodě B. Konkretizujte v následujících 
bodech účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů výše stanovených 
dosáhnout.)  
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 
 
1. V oblasti přímé práce pedagogů  
(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu. 
Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin  
ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky – způsob řešení výskytu RCH  
ve škole…, vzájemná spolupráce pedagogů….) 
 
Škola se bude snažit provádět dostatečnou osvětu v oblasti prevence RCH. Zaměří  
se na kouření, alkohol, marihuanu, šikanu a záškoláctví. Přidá dle možností i kriminální 
chování – krádeže, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, negativní působení 
sekt a syndrom CAN.  
Činnost pedagogů bude koordinována prostřednictvím preventivního týmu. Touto cestou 
budou pedagogové získávat i potřebné informace. Dojde tak ke sjednocení postupu 
pedagogických pracovníků a uvědomění si důležitosti prevence v této oblasti. 
Informace budou předávány při společných setkáních – buď každé druhé pondělí  
v měsíci, nebo pomocí sdíleného disku – složka školního metodika prevence.  
 
 
2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH 
(V případě, že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané 
zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližné datum realizace.)  
 

Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum 
konání  

Realizátor – 
organizace, 
odborník 

Počet 
školených 
pedagogů 

Internetové webináře  - 2022/2023 podle nabídky 
vzdělávacích 
agentur, PPP 

 

                  *)Přidejte řádky podle potřeby 
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3. Plán vzdělávání ŠMP a zástupců školního poradenského pracoviště v oblasti prevence RCH 
(V případě, že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané 
zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání a přibližné datum realizace.) 
 

Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

 Webinář – Jak učit 
děti používat 
internet bezpečně a 
smysluplně? 

3 + 2 3. 10. 2022  
a  
17. 10. 2022 

Internetoví úžasňáci – Jules a 
Jim, z. ú. 

                  *)Přidejte řádky podle potřeby 
 
 
4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy 
(Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací,… vychází z vyhl. č. 
72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy „preventivní tým“, v rámci kterého 
se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci aktivit v prevenci RCH. Pokud jej na škole 
nemáte, zvažte jeho založení. Uveďte, kdo je jeho členem, jak často budou probíhat porady, kdo co 
bude dělat,…) 
  

Počty pedagogických 
pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně 
na prevenci 

Nepodílející se 
aktivně na prevenci 

Vedení školy: 2 2 0 
Z toho učitelé 22 22 0 
Vychovatelé 3 0 3 
Mistři odborné výchovy 0 0 0 
Asistenti 4 0 4 
Jiné (vepište) 0 0 0 

 
Preventivní tým:  
Mgr. Dagmar Makovičková - ŠMP 
Mgr. Milan Koperdák – ZŘŠ  
Mgr. Václav Zajíc – ŘŠ 
Mgr. Michal Tesař – VP – za 2. st. 
Mgr. Petra Bendová – za 1. st. 
Preventivní tým bude zajišťovat jednotný postup pedagogů naší školy, jejich informovanost, 
bude monitorovat a hodnotit situaci, provádět zpětnou vazbu. Bude se podílet na organizaci 
projektů a dalších aktivit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

7 
 

 
 
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 
 
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a Minimální preventivní 
program. 
(Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkách a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), 
kde (v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt 
na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o práci ŠMP a kontaktem, informování rodičů 
o možnosti zapojit se do prevence ve výuce i mimo ni – lékaři, policisté, právníci…)  
 
ŠMP – Mgr. Dagmar Makovičková, konzultační hodiny – dle domluvy, sborovna 2, otázky 
RCH - šikana, násilí ve škole, závislosti – kouření, alkohol, drogy – OPL, záškoláctví, projevy 
rasismu, vandalismu, týrání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy příjmu potravy, 
kontakt: 388 288 135, nástěnka 2. patro + panely, účast rodičů podle zájmu.     
 
2. Aktivity pro rodiče 
(Přednášky a besedy na téma prevence RCH vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení 
cílů Minimálního preventivního programu)  
  
Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 
Webinář: On-line seznamování (Jak mluvit s dětmi a 
dospívajícími o on-line seznamkách a partnerských 
vztazích budovaných přes internet) 

12. 10. 2022  
 
(17.00–18.30) 

Internetoví 
úžasňáci – Jules 
a Jim, z. ú. 

*)Přidejte řádky podle potřeby 
 
3. Aktivity podporující prevenci rizikového chování a spolupráci školy s rodiči 
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 
 
Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

1. Vítání prvňáčků 1. 9. 2022 
Zajíc,  
Feytlová,   
Švecová  

2. Evropský den jazyků 27. 9. 2022 Kořínková 
3. Den s policií 14. 10. 2022 Píchová 
4. Pekelná škola (1. stupeň)  prosinec 2022 Marušáková 
5. Advent prosinec 2022 Marušáková 
6. Den zdraví – den vody, čištění přírody březen 2023 Červená 
7. Pes – přítel člověka květen 2023 Parkán 
8. Absolventské práce žáků 9. ročníků květen 2023 Kořínková 
9. Olympiáda květen/červen 2023 Tesař, Zajíc, Vlková 
10. Den přírody a zdraví (1. stupeň) červen 2023 Švecová 
11. Slavnostní rozloučení s žáky devátých 
ročníků 

30. 6. 2023 Zajíc, Kořínková, 
Parkán 

*)Přidejte řádky podle potřeby 
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III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
(Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT – „Školní 
preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení“- který mimo jiné popisuje 
potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých 
ročnících (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13) a z bloku A. Zmapování situace pro 
stanovení cílů Minimálního preventivního programu.)  
 
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a Minimální preventivní 
program. 
(Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační 
hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání 
na vhozené dotazy, školní časopis…) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., 
např. šikana, násilí – ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti,…) ho mohou 
kontaktovat.) 
 
S činností ŠMP a konzultačními hodinami ŠMP budou žáci seznámeni v třídnických 
hodinách.  
Žáci mohou anonymně klást otázky, na které bude ŠMP odpovídat: 
- prostřednictvím školního časopisu; 
- individuálně; 
- na nástěnce ve 2. patře školy. 
Mohou také využít schránku důvěry umístěnou v přízemí školy. 
 
2.1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov. 
Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního 
vzdělávacího programu), jsou v příloze Minimálního preventivního programu. 
 
Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu, jsou ty, které nereagují na aktuální problémy 
a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní 
dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení 
stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech 
obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové 
programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně 
alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých 
nových náboženských směrů,…) 
 
  
  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13
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1. ročník (třídy A, B) 
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

ČJ – čt.  
 

Pohádky – vyvození pravidel slušného chování. 

Feytlová 
Švecová 

 
Tv 

Prožitková aktivita, vyrovnávání s neúspěchem, posilování 
sebevědomí. 

Pu Komunikace, vzájemná pomoc, řešení problémů,  
říci si o pomoc, prožitkové programy zaměřené na dodržování 
práva. 
Dopravní výchova „Jsem školák“ – cesta do školy, bezpečnost, 
schopnost odolávat nabídce cizích osob.  
Beseda s Policií ČR – Bezpečná cesta do školy; Dopravní 
značky a řízení dopravy policistou. 

Pu, Čj, M Zná a dodržuje školní řád a zná pravidla omlouvání absence  
ve škole.  
Rozumí tomu, proč je důležité chodit pravidelně do školy.  
Ví, jak navazovat a udržovat kamarádské vztahy se svými 
spolužáky.  
Umí se chovat slušně ke spolužákům a nevyvolávat konflikty.  
Ví, jak se má učit a zvládat školní povinnosti a úkoly.  
Realizuje vytváření kladných vztahů ke spolužákům a škole.  

Pu, Čj Dodržuje pravidla školy a třídy.  
Zná možnosti, jak se chovat a bránit při napadení.  
Ví, že není dovoleno ubližovat spolužákům a týrat zvířata.  
Chápe zásady slušného chování ve škole a vůči druhým lidem.  
Používá slovní omluvu a umí přiznat chybu.  
Realizuje kamarádské vztahy. Má kladný postoj ke zvířatům. 
Jedná s ohledem na druhé. 

Tv, Čj, Pu Ví, jak má postupovat, když se ztratí ve městě, nákupním 
centru, v parku, v ZOO atd. 
Chápe, proč je zakázáno hrát si na chodníku  
a v blízkosti dopravních komunikací.  
Ví, jak se může chránit v dopravním provozu.  
Chápe význam světelné signalizace na semaforu.  

Pu Ví, že nemá nic přijímat a konzumovat od cizích osob.  
Chápe hodnotu zdraví a vidí nevýhody špatného zdrav. stavu.  
Zná doporučení, jak udržovat duševní zdraví a zdravý životní 
styl.  

Pu Ví, že není povoleno, aby se jej intimně dotýkal cizí člověk. 
Integrace  
do všech   
předmětů 

Skupinová práce – vyvozování základních pravidel. Vedení 
žáků ke komunikaci a kooperaci – k učení, řešení problémů, 
k čtenářské gramotnosti (ŠVP). 

Vycházka Ví, jak se má chovat, aby se přemístilo do školy  
a ze školy domů bez úrazů a nehody. 
Ví, jak se bezpečně pohybovat na chodníku, po vozovce  
či na přechodu. 
Ví, co je důležité udělat před vstupem do vozovky.  

 
 
 
2. ročník (třídy A, B) 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Čt 
 

Schopnost vcítit se do kladné i záporné role; porovnání, priority, 
zvyšování sebevědomí a komunikativních dovedností při hře. 

Marušáková  
Vaňásková 

M, Čj, Pu Řešení problémů pílí, pomoc spolužáků při vysvětlování látky, 
schopnost říci si spolužákovi o pomoc. 

Pu, Tv 
 

Cesta do školy – schopnost odolávat nabídce cizích osob, 
(odmítnutí, ignorace), řešení stresových situací. Mezilidské 
vztahy, rizikové chování. Bezpečnost chodce v dopravě.  

Pro – Den 
zdraví 

Beseda s Policií ČR. Dopravní značky. Bezpečí při pohybových 
aktivitách (kolo, kolečkové brusle, koloběžka) – beseda s Policií 
ČR. 

Čj - čt. Vyvození pravidel slušného chování, postoje k různým situacím 
prostřednictvím četby dětských příběhů. 

Tv Zvyšování sebevědomí, spolupráce, komunikace v pohybových 
hrách.  

Pu, Čj, M Chápe důvody, proč rodiče kontrolují školní docházku. 
Chápe, že vyhýbání se škole není řešením konfliktů  
se spolužáky nebo s učením. Uplatňuje odložení svých aktuálních 
potřeb a umí se věnovat školním povinnostem.  
Umí si přiznat ev. problém se školní výukou nebo  
se spolužáky. Realizuje komunikaci ohledně svých problémů 
doma i ve škole.  
Realizuje vytváření kladných vztahů ke spolužákům a škole. 
Umí projevovat své emoce a potřeby.  

Pu, Čj Umí dodržovat pravidla školy a třídy.  
Zná možnosti, jak se chovat a bránit při napadení.  
Ví, že není dovoleno ubližovat spolužákům a týrat zvířata.  
Chápe zásady slušného chování ve škole a vůči druhým lidem.  
Používá slovní omluvu a umí přiznat chybu.  
Realizuje kamarádské vztahy. Má kladný postoj ke zvířatům. 
Jedná s ohledem na druhé. Umí základní techniky relaxace.  
Nestýká se s nedůvěryhodnými lidmi a nevyhledává nebezpečná 
místa. 

Tv, Čj, Pu Ví, jak má postupovat, když se ztratí ve městě, nákupním centru, 
v parku, v ZOO atd.  

Pu Ví, že existují návykové látky, a základní z nich zná.  
Chápe, že některé látky, které jsou běžně doma, mohou být 
nebezpečné a měly by být bezpečně skladovány.  
Ví, že je zakázáno vlastnit některé látky – drogy.  
Rozlišuje, že alkohol a tabák jsou také drogy, přestože není 
zakázáno je vlastnit.  
Vnímá rozdíly mezi zdravým životním stylem a užíváním drog.  

Pu Chápe, že jej nesmí nikdo nutit do toho, aby se ono intimně 
dotýkalo druhých lidí.  
Rozumí tomu, proč je zakázáno intimně se dotýkat svých 
spolužáků/žaček. 

Vycházka Ví, jak se má chovat, aby se přemístilo do školy  
a ze školy domů bez úrazů a nehody. 
Ví, jak se bezpečně pohybovat na chodníku, po vozovce  
či na přechodu. 
Ví, co je důležité udělat před vstupem do vozovky.  
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3. ročník (třídy A, B) 
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Čj – čt.  
 

Schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor na dětský příběh 
v mimoškolní četbě.  

Píchová  
Bendová 

M Rozvíjení logického myšlení. Řešení problémů. Zapojování  
se do diskuze o vztazích mezi dětmi, dětmi a dospělými – 
pravidla slušného chování. 

Pu Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy.  
Učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc, řešení 
stresových situací.  
Vybavení kola a cyklista na ulici; Dopravní značky.  

Tv Prožitková aktivita, vyrovnání se s neúspěchem, spolupráce, 
komunikace v pohybových hrách.  

Pu Zná zásady bezpečnosti práce a provozu ve škole.  
Zná alespoň některé postupy, jak zvládat agresivitu.  
Chápe bolest, kterou může způsobit agresivním jednáním.  
Ví, na koho se může obrátit v případě potíží se šikanou nebo 
agresivitou.  
Ví, jak má postupovat, když u spolužáka objeví nebezpečný 
předmět.  
Ví, jak se má zachovat, když zjistí, že je někomu ubližováno.  
Vnímá pocity studu za nevhodné chování vůči druhým.  

M Je odpovědné za své chování a umí se chovat v souladu se 
zásadami slušného chování.  
Umí se samo ocenit. Umí vyjádřit své pocity. Je empatické. 
Realizuje se na řešení konfliktů s druhými lidmi a na vytváření 
přátelských a rovnocenných vztahů s ostatními.  
Je ochotné domluvit se na společném řešení.  
Umí podpořit a pochválit svého kamaráda/spolužáka.  
Umí upozornit spolužáka na vulgární výrazy a projevy agrese.  

Čj - čt Ví, jak se chovat v modelových nebezpečných situacích. Vnímá 
pocity studu za nevhodné chování vůči druhým. 

Pu Zná základní předpisy pohybu po dopravních komunikacích, 
zásady bezpečné chůze a přecházení přes vozovku.  
Chápe pravidla chování při cestování v jednotlivých dopravních 
prostředcích.  
Ví, že si nesmí sednout k cizímu člověku do auta.  
Zná zásady a doporučení bezpečné jízdy na kole.  
Ví, co jsou to reflexní prvky a jak je správně používat.  
Chápe zásady správného přecházení přes vozovku. 
Zná linky tísňového volání. 

Tv Ví, že je povinné nosit přilbu při jízdě na kole, kolečkových 
bruslích, lyžování a dalších sportech. 

Čj – čt.  
 

Má základní informace o národnostních menšinách, které žijí 
na našem území.  
Ví, že každý člověk má stejná práva bez ohledu na své 
názorové náboženské či politické přesvědčení.  
Rozumí tomu, že všechny etnické skupiny si jsou rovnocenné a 
žádná rasa není nadřazená nad jinou.  
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Píchová  
Bendová 

Čj – čt.  
 

Schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor na dětský příběh 
v mimoškolní četbě.  

M Rozvíjení logického myšlení. Řešení problémů. Zapojování  
se do diskuze o vztazích mezi dětmi, dětmi a dospělými – 
pravidla slušného chování. 

Pu Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy.  
Učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc, řešení 
stresových situací.  
Vybavení kola a cyklista na ulici; Dopravní značky.  

Tv Prožitková aktivita, vyrovnání se s neúspěchem, spolupráce, 
komunikace v pohybových hrách.  
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4. ročník (třídy A, B) 
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Čj 
 

Dramatizace řešení problémů (nevím si rady, ztráta klíče, 
zabloudil jsem; atd.) a dětských stresů.  

Bártů  

Přírodověda 
(VkVP) 

Význam sebevzdělávání pro život (skup. práce – třídní pravidla 
– náhled na vlast. motivaci). 

Čj – čt.  Vyvozování pravidel slušného chování z textu; vyhledávání 
negat. jevů z textu – aktivní diskuse.  

Vv Kresby potlačující rasismus (jsme jedna velká rodina, planeta 
Země v ohrožení).  

Vl (OČMS) Ohrožení života – osobní bezpečí ve škole i mimo ni.  
Vl (VkZ) 
 
Př 

Dostupnost informací telefonních čísel v krizových situacích 
(dramatizace).  
Správné dodržování denního režimu (prevence závislostí … 
hraní rolí, skup. práce). 

(VkZ) Modelové situace: šikana, zneužívání, alkohol, cigarety – 
(skup. práce; vyhledávání souvisejících článků – debata). 

TH, Čj, 
Př,Tv 

Tvorba třídních pravidel, vyvozování z jejich dramatizace a 
důrazu na smysluplnost;  
Zavedení pondělních a pátečních třídních kruhů (debatního, 
diskusního, komunikačního). 

Př, Vl, Čj Návštěva dopravního hřiště – Třeboň. 
Čj Uvědomuje si rozdíl mezi agresivním chováním „hrdinů“ 

prezentovaným v médiích a v reálných situacích v životě. 
Př Ví, jak se má zachovat při napadení zvířetem.  
Vv Identifikuje společné a rozdílné rysy svojí kultury s kulturou 

určité národnostní menšiny.  
Chápe odlišnosti a specifika dané etnické skupiny jako 
obohacující a přínosné pro naše kulturní prostředí – nikoliv 
jako zdroj konfliktů.  
Rozpozná projevy rasismu a xenofobie ve svém okolí.  

Vl Chápe, že existují různé přístupy k náboženství a víře  
a rozumí obsahu pojmů víra a náboženství.  
Má přehled o hlavních náboženských směrech.  
Zná základní znaky a rizika, kterými se sekta vyznačuje. 

Př Ví, že existuje sexuální chování a rozumí pojmu sexualita u 
sebe i u druhých lidí.  
Vnímá sexualitu jako přirozenou součást života.  
V obecné rovině zná rozdíly mezi „mužskými“ a „ženskými“ 
vzorci chování.  

Př Zná zákony omezující kouření, užívání alkoholu  
a nelegálních drog.  
Ví, co má udělat, když se dozví, že jeho kamarád užívá drogy.  
Zná strategie, jak odmítnout, když mu nabídne drogu 
kamarád/spolužák/rodič/cizí osoba.  
Má přehled o organizacích poskytujících pomoc mimo školu, 
včetně kontaktů a telefonních čísel.  

 
 
 
 



 
  

14 
 

Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Př (VkZ) Zná hlavní zdravotní rizika provázející hladovění.  
Chápe význam pravidelnosti v příjmu potravy.  
Ví, že je rozdíl mezi tím, když hubne dospělý člověk a tím, 
když hubne dítě ve vývinu.  
Ví, jak má provádět jednoduché cviky na protažení a posílení 
těla.  

Bártů 

Př Ví, že existují a jak se projevují nejčastější sex. poruchy 
chování (pedofilie, zoofilie, exhibicionismus atd.)  
Rozumí tomu, proč je důležité a pro něj užitečné ohlásit 
projevy zneužívání svému učiteli.  
Má k dispozici kontakty na odbornou pomoc (linky bezpečí, 
krizová centra, PPP, střediska pro rodinu apod.).  
Ví, jak se projevují a jak poznat znaky důvěryhodných lidí.  
Chápe, že je zakázáno krýt agresora a podílet se na týrání či 
sex. zneužívání zvířat/spolužáků/sourozenců.  
Zná možnosti, kam nasměrovat spolužáka, který může mít 
problémy se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 
(CAN).  
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5. ročník  
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Vv  Poutač – STOP DROGÁM (nebezpečí drog). 

Dvořáková  
Diwaldová 

Vl Kriminalita mládeže, zneužívání drog, linky tísňového volání,  
1. pomoc). 

Př, téma 
„Člověk“ 
(VkZ) 

Člověk – sebepoznání, zdravý styl života. Téma environ. 
výchovy a způsobu života člověka. Modelové situace – 
odmítání cigaret, alkoholu, drog. 

Vl, Př, Čj Návštěva Planetária ČB – ochrana planety. 
Seznámení 
se školním 
řádem 

Chápe systém omlouvání školní absence.   
 

Vl – téma 
„člověk“ 
(VkZ) 

Ví, jak zvládat své školní i domácí úkoly. Umí si rozvrhnout 
čas rovnoměrně na práci a zábavu. 

Všechny 
předměty 

Chápe, jak pracovat se školní neúspěšností a jak lze řešit 
problémy s výukou.  
Ví, jak může pomoci kamarádovi, který má problémy s učením.   
Chápe právní tresty, které by postihly jeho rodiče za jeho 
záškoláctví.   
Rozpozná projevy záškoláctví u svého kamaráda/spolužáka  
(i u sebe).   
Umí dodržovat stanovená pravidla chování ve vztahu ke škole. 
Uplatňuje spolehlivé a zodpovědné chování k sobě i k ostatním.  
Umí si vytvořit a obhájit svoji pozici v třídním kolektivu. 
Uplatňuje dovednost odolat tlaku vrstevnické skupiny a „nejít  
za školu“.  

Seznámení 
se školním 
řádem 

Ví, jaké zdravotní a sociální následky může mít ublížení nebo 
zásah zbraní druhého člověka. 

Vl, (VkZ) Rozpozná projevy šikany ve třídě. Rozumí postupům, jak se 
bránit a nepodporovat agresivní chování ve škole. 

Čj, sloh, čt, 
třídní 
pravidla, 
prakt. nácvik 
situací, 
(VkZ) 

Ví, jak může ochránit mladšího spolužáka.  
Chápe, že agresivní čin není řešením konfliktní situace.  
Zná pravidla a zásady mezilidské komunikace. 
Má k dispozici kontakty na příslušné osoby ve škole, které mu 
mohou pomoci v řešení šikany a sporů se spolužáky.  
Umí říct druhému, co mu vadí, neurážlivým způsobem.  
Umí otevřeně hovořit o problémech.  
Ví, jak postupovat v případě řešení konfliktů.  

Seznámení 
se školním 
řádem, 
BOZP TV 

Ví, jak se má chovat ve škole při hodině a o přestávkách.  
Chápe školní řád a pravidla slušného a bezpečného chování. 
Rozlišuje pravidla chování na hřišti, v tělocvičně, v šatně  
či ve školní družině.  
Ví, co je smyslem těchto pravidel a proč jsou užitečná.  
Ví, jak lze předcházet úrazům doma, ve škole a při sportu.  
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Vv, (DV) - 
duben – 
měsíc 
bezpečnosti, 
(VkZ)  

Identifikuje místa, kde lze bezpečně sportovat.  
Zná zásady, jak pečovat o své jízdní kolo, aby bylo funkční.  
Chápe, jak lze předcházet úrazům a nehodám při sportu, 
v přírodě, pohybu ve městě či dopravním provozu.  
Ví, jak správně ošetřit drobná poranění. Zná základy první 
pomoci. Ví, na koho se může obrátit v případě poranění či 
úrazu.  

Dvořáková  
Diwaldová 

 

Čj - čt Pozná projevy a náznaky rasové nesnášenlivosti či intolerance 
ve své třídě a škole. 

Vl Zná příčiny vzniku a dopady rasismu v dějinách lidstva. 
Vv, Pč Uvědomuje si svou vlastní kulturní identitu, tradice  

a hodnoty.  
Př, (VkZ) Ví, kde má svoje hranice – tj. kam až je možné připustit druhé  

a kam už ne.  
Zná možnosti, jak se bránit nátlaku ze strany druhých.  
Ví, jak se má zachovat v konfliktních situacích.  

Př, téma 
„Člověk“, 
TV 

Zná rozdíly mezi průběhem dospívání u dívek a u chlapců.  
Identifikuje primární a sekundární pohlavní znaky.  
Chápe tělesné a duševní charakteristiky/rozdíly příslušníků 
stejného a opačného pohlaví. 

Př, téma 
„Člověk“ 

Rozumí svým emocím a prudkým změnám nálad.  
Chápe, jak probíhá vývoj dítěte uvnitř matky.  
Identifikuje, které věci mohou poškodit plod.  
Uvědomuje si rizika spojená s interrupcí.  
Ví, kdy je člověk zralý pro sexuální styk.  
Chápe, že masturbace není škodlivá a zdraví nebezpečná.  
Ví, jak se má chovat k osobám opačného pohlaví. 

Vv, březen – 
mezinárodní 
měsíc knihy 
a internetu 
(diskuse), 
(VkZ) 

Rozlišuje mezi odbornými a nedůvěryhodnými zdroji informací 
popisujícími sexuální chování a proces dospívání.  
Ví, že je zakázáno navštěvovat erotické stránky na internetu a 
sledovat filmy označené jako nevhodné pro děti a mladší 18 let.  
Rozumí tomu, proč je dětem zakázáno číst či nosit do školy 
pornografické časopisy a jiný podobný materiál. Má k dispozici 
dostatečně odborné a vzhledem k věku relevantní informační 
zdroje. 

Př, téma 
„Člověk“, 
Vv, Čj - sloh 

Identifikuje zdravotní rizika a škodlivé následky užívání drog. 
Rozpoznává pozitivní a negativní účinky alkoholu.  
Chápe nebezpečí a rizika spojená s kouřením tabáku. 
Je informován o sociálních faktorech a dopadech užívání drog. 
Má přehled o možnostech, jak a kde trávit volný čas. 
Zná alternativy, jak naplnit potřebu vyhledávání nových zážitků 
a vzrušení.  
Rozpozná, jak identifikovat skrytou reklamu na alkohol a 
tabák.  
Rozumí pojmu vlastní hodnota. 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)  

Učitel 
 

Př, téma 
„Člověk“ 

Zná doporučené denní dávky vitaminů a min. látek.  
Identifikuje přirozené zdroje základních živin – sacharidů, 
bílkovin a tuků.  
Ví, jak funguje trávicí soustava a proces metabolismu živin.  
Zná zdravotní a sociální důsledky obezity.  Dvořáková  

Diwaldová 
 Čj, Vv, Př, 

Vl, téma 
„Člověk“ 
(VkZ) 

Zná základní dokumenty o právech a svobodách dítěte.  
Chápe právní postihy, které jsou za týrání zvířat, lidí a sex. 
zneužívání dětí. 
Ví, jaké jsou základní fyzické, psychické a citové potřeby dítěte 
a dospívajícího.  

Projekt – 
volba 
povolání  
Čj – ps, čt,  
Vv, Pč,  
Vl (řemesla) 

Zná povolání svých rodičů, příbuzných v rámci širšího pojetí 
rodiny.  
Chápe význam zaměstnání (zdroj finanč. prostředků) 
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6. ročník (třídy A, B) 
 

Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

Čj Literární výchova + sloh (komunikace).  
Práce s textem – VkZ, EtV, RCH → skupinové práce, příspěvky 
do Poškoláčku, slohové zpracování  

 Rykrová 
 

VO Denní režim, volný čas – prevence závislostí. 
Ochrana přírody; ochrana zdraví; konstruktivní řešení problémů 
– scénky a nácvik modelových situací. Reagování na okamžitou 
situaci – slušné chování.  
ZÁŠKOLÁCTVÍ:  
Ví, jak se projevuje záškoláctví.  Identifikuje rozdíl mezi situací, 
kdy nemůže jít a kdy se mu nechce jít do školy. 
Zná postihy, které by jej čekaly v případě nedodržování školního 
řádu a docházky.   
Umí spolupracovat s odborníky při řešení ev. problémů se 
záškoláctvím u sebe či svého kamaráda/spolužáka/sourozence.  
ŠIKANA:  
Uvědomuje si, jak je nepříjemné zastrašování a vydírání druhé 
osoby.  
Zná právní normy týkající se trestných činů a hranice trestní 
zodpovědnosti.  
RASISMUS A XENOFOBIE:  
Zná hlavní rysy chování, kulturní tradice a odlišnosti etnických 
menšin, které žijí v české (a evropské) společnosti.  
Ví, jak se má zachovat v případě podezření na projevy 
intolerance, xenofobie či rasismu ve svém okolí.  
Má k dispozici kontakty na příslušnou osobu ve škole zabývající 
se problematikou národ. menšin.  
SEKTY: 
Zná alespoň některé církve, které jsou v ČR státem uznané  
a registrované a zná příklady skupin považovaných za sekty.  
Má povědomost o jejich pravidlech.  
Chápe, že určité náboženské přesvědčení a praktiky mohou být 
nebezpečné.  
ADIKTOLOGIE:  
Zná informace o jednotlivých kategoriích návykových látek.  
TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ:  
Chápe, jak se projevuje syndrom týraného a zneužívaného dítěte 
(CAN). 

 Makovičková 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

Tv (VkZ) Zdravý životní styl, výživa, bez energie není výkon – diskuse  
a zpětná vazba, prodiskutování výsledků.  
Zvyšování sebevědomí žáků – každý může být v něčem dobrý 
(pestrá paleta aktivit); schopnost klást otázky a vyjádřit názor – 
diskusní hodiny – debaty o jídelníčku, pohybové aktivity; 
Výživa – nebezpečí anorexie, bulimie – téma: Bez energie není 
výkon; zpětná vazba – dotazníky, které děti vyplňují a z nich 
vyplývající výsledky – debata o nich.  
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:  
Zná zásady správné životosprávy, psychohygieny  
a zdravého životního stylu.  
Chápe hodnotu vlastního zdraví a tělesné pohody. 
Zná doporučený poměr mezi energetickým příjmem a výdejem 
za den.  
Ví, že poruchy příjmu potravy jsou duševní nemoci.  
Zná rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulimií.  
Uvědomuje si zdravotní rizika hladovění.  
Zná negativní důsledky intenzivního cvičení.  
Ví, že hubnutí může být forma návykového chování.  
Chápe nereálnost reklam a časopisů prezentujících extrémně 
štíhlé modelky a modely.  
Ví, že užívání anabolických steroidů není zdravé a zná jejich 
škodlivý vliv na zdraví.  
Ví, na koho se ve škole obrátit v případě podezření na poruchu 
příjmu potravy či nadváhu.  
Má kontakty, kam by se s problémem poruch příjmu potravy 
mohlo obrátit.  
Zná výhody dobrého zdrav. stavu na tělesný výkon  
a psychickou činnost.  
Zná negativní důsledky poruch příjmu potravy na celkový zdrav. 
stav. 

Vlková 
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7. ročník (třídy A, B) 
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

Čj Práce s textem – rasismus (šikana). 
Zná úmluvu o právech dítěte.  Dvořáková G. 

Pč Učení vzájemně si pomoci, říci si o pomoc, vyrovnání se 
s neúspěchem.  Loula, Kostková 

VO Denní režim, volný čas – prevence závislostí. 
Ochrana přírody; ochrana zdraví; konstruktivní řešení problémů 
– scénky a nácvik modelových situací. Reagování na okamžitou 
situaci – slušné chování.  
ADIKTOLOGIE:  
Má znalosti o školních předpisech týkajících se užívání drog.  
Chápe právní důsledky užívání, uchovávání a distribuce drog.  
Orientuje se v základní trestní problematice drog.  

Vlková 
 

Tv, Sv 
(VkZ) 

Vedení dětí k pohybovým aktivitám i ve volném čase (aktivní 
využití hřišť, jízda na in-linech…) – v hodinách TV se děti 
setkávají s tímto tématem, sami hovoří o svých aktivitách; 
protahovací, vyrovnávací a posilovací cvičení.  
Zná důsledky a trvalé následky úrazů ve sportu a dopravě.  
Chápe rizika a zdrav. dopady vrcholového sportu.  
Zná svoje limity ve sportování. Ví, jaký sport je pro něj vhodný. 
Zná místa, kde se dá tento sport bezpečně provozovat. 

Vlková 
 Tesař 

F (DV) Rozumí významu důležitých dopravních značek.  
Chápe význam prevence úrazů a zranění v kontextu vlastního 
života a osobních hodnot.  
Má k dispozici kontakty na dětské lékaře a zdravotnická zařízení 
ve svém okolí.  

 Loula 
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8. ročník (třídy A, B) 
Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

VO ŠIKANA A AGRESE:  
Zná zásady asertivního jednání.  
Ví, proč má význam hledat společná řešení konfliktů.  
Rozpozná situace, které jej vyvedou z míry.  
Ví, jak se v nich orientovat a zachovat odstup.  
Zná možnosti, jak řešit mezilidské spory a konfliktní situace.  
Zná techniky, jak zvládat svůj stres a impulzivní jednání.  
Umí odhadnout, jak by se mohl/a chovat v krizových situacích.  
Je přirozeně sebevědomé.  
Dokáže se vyrovnat se svou negativní náladou.  
Ví, jak se může člověk chovat v krizových situacích.  
Zná základy první pomoci.  
Zná svoje vnitřní zdroje a limity.  
RASISMUS A XENOFOBIE:  
Zná Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o právech 
dítěte.  
Rozumí významu globalizace v moderní společnosti. Chápe 
příčiny a důsledky diskriminace, xenofobie a rasismu.  
SEX. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ:  
Ví, jak se používá kondom. Rozumí významu prevence sexuálně 
přenosných chorob.  
Zná způsoby, kterými se přenáší virus HIV. Ví, jak se lze 
nakazit. Identifikuje rozdíl mezi virem HIV a nemocí AIDS.  
Zná fakta a mýty o nemoci AIDS.  
Ví o možnosti alternativních způsobech porodu.  
Ví, kam se obrátit v případě podezření na nechtěné těhotenství.  
Uvědomuje si zodpovědnost za rozhodnutí mít dítě.  
Ví, co to je orgasmus. Zná rozdíly mezi mužským a ženským 
orgasmem. Chápe, kdy a proč se dostaví erekce.  
Ví, že je v dospívání běžné mít neočekávanou erekci či noční 
poluce.  
Rozumí jednotlivým sex. poruchám a dysfunkcím.  
Ví, jak se projevují a jaké jsou mezi nimi rozdíly.  
Má ujasněny představy o zdravě fungující sexualitě.  
Ví, jaký je vztah mezi láskou a sexem.  
Chápe, jaký je rozdíl mezi láskou a sex. přitažlivostí.  
Ví, že není nemocí nebo poruchou zamilovat se do příslušníka 
stejného pohlaví.  
Chápe, že homosexualita je přirozená a přijatelná alternativa 
sex. chování.  
Zná rozdíl mezi heterosexuální, homosexuální a bisexuální 
orientací.  
Ví, že i heterosexuálně orientovaní lidé mohou za určitých 
okolností mít homosexuální či bisexuální fantazie a projevy.  
Má k dispozici kontakty, kam se obrátit a kde hledat pomoc 
v případě nejasností se svou sex. orientací.  
 

Rykrová  
Makovičková 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

VO ADIKTOLOGIE:  
Zná základní motivy, proč lidé experimentují s drogami.  
Zná pozitivní vliv relaxace, duševní hygieny a aktivního 
odpočinku na zdraví.  
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:  
Zná zásady správné životosprávy, psychohygieny  
a zdravého životního stylu.  
Je si vědomo svých předností a nedostatků týkajících  
se vzhledu.  
Ví, jak identifikovat poruchy příjmu potravy – u sebe  
i druhého člověka.  
Zná škodlivé dopady časté konzumace jídla z rychlého 
občerstvení.  
Rozumí významu zdravé výživy v prevenci obezity, nemocí 
zažívacího traktu a nádorových onemocnění.  
Ví, co je Body Mass Index a jak spočítat jeho hodnotu.  
Zná možnosti, jak zdravě zhubnout.  
Chápe, že tělesný vzhled není ukazatelem hodnoty člověka.  
Rozumí reklamním spotům, které prezentují nezdravé potraviny 
a léky na hubnutí.  

Rykrová  
Makovičková 

Tv, Sv 
(VkZ) 

Vedení dětí k pohybovým aktivitám i ve volném čase (návštěvy 
posilovny, aktivní využití hřišť, jízda na in-linech…) – v každé 
hodině TV se děti setkávají s tímto tématem, sami hovoří  
o svých aktivitách; protahovací, vyrovnávací a posilovací 
cvičení. 
RIZIKOVÉ SPORTY A DOPRAVA:  
Zná důsledky a trvalé následky úrazů ve sportu a dopravě.  
Chápe rizika a zdrav. dopady vrcholového sportu.  
Zná svoje limity ve sportování. Ví, jaký sport je pro něj vhodný. 
Zná místa, kde se dá tento sport bezpečně provozovat.  
SEX. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ:  
Ví, jak se může chránit před sex. přenosnými nemocemi.  
Má dostatek informací o antikoncepčních prostředcích.  
Ví, co je to bezpečný sex.  
Uvědomuje si rizika spojená s nákazou virem HIV a nemocí 
AIDS. 

 Vlková 
 Tesař 

Čj (mluvnice 
a sloh) 

Šikana; drogy (marihuana a jiné).  
Literární výchova + sloh (komunikace). 
Rozumí zásadám zdravého životního stylu a ví, co obnáší  
jeho realizace. 

Rykrová  
Chalupová 

Aj Zná zásady správné životosprávy, psychohygieny a zdravého 
životního stylu. (Are you a healthy eater?) 
Chápe hodnotu vlastního zdraví a tělesné pohody. (Fitness and 
Health). 

Kostková 

Nj Zdravý životní styl, aktivní trávení volného času.  Kořínková  
Chalupová 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

F (DV) RIZIKOVÉ SPORTY A DOPRAVA:  
Rozumí významu důležitých dopravních značek.  
Chápe význam prevence úrazů a zranění v kontextu vlastního 
života a osobních hodnot.  
Má k dispozici kontakty na dětské lékaře a zdravotnická zařízení 
ve svém okolí.  

 Loula 

Př Zná výživovou pyramidu. 
SEX. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 
Ví, jak probíhá zdravý menstruační cyklus.  
Ví, koho ve škole může požádat o radu v oblasti sexuálního 
chování. 
Zná postupy, jak se léčí pohlavně přenosné nemoci.  
Chápe význam a výhody plánovaného rodičovství.  
Rozlišuje znaky a hodnoty trvalého partnerského vztahu.  
Ví, jak předcházet nechtěnému těhotenství.  
Zná rizika spojená s časným a dlouhodobým užíváním 
hormonální antikoncepce.  
Ví, jak probíhá porod dítěte.  

Parkán 
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9. ročník  

Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

Aj Bullying – šikana (ve škole i mimo školu). 
Problems – teenagers (drogy, škola, rodiče, kamarádi).  Červená 

VO RIZIKOVÉ SPORTY A DOPRAVA:  
Ví, jak se má zachovat v nouzové a život ohrožující situaci.  
Ví, že je zakázáno jet na kole či motocyklu pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek.  
Má k dispozici kontakty na dětské lékaře a zdravotnická zařízení 
ve svém okolí.  
RASISMUS A XENOFOBIE:  
Má informace o různých etnických skupinách žijících v české  
a evropské společnosti.  
Chápe v obecných souvislostech zdroje odlišnosti projevů, 
chování a jednání lidí různých etnických skupin či minorit.  
Zná principy civilizované a demokratické společnosti.  
SEKTY:  
Ví, jaké metody a strategie používají příslušníci sekt k získání 
nového člena.  
Uvědomuje si, jaká rizika jsou spojená se vstupem do sekty.  
Ví, že určité rituály a sexuální praktiky nejsou slučitelné 
s náboženským přesvědčením.  
Zná v obecné rovině projevy a změny chování, které mohou být 
spojeny se členstvím v sektě.  
Má k dispozici kontakt na odpovědnou osobu  
ze své školy, na kterou se může v případě ohrožení sektou 
obrátit.  
TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ: 
Má přehled o jednotlivých sex. poruchách a dysfunkcích.  
Ví, že je nutné ohlásit ve škole nebo na policii projevy týrání či 
sex. zneužívání u sebe či svého spolužáka/kamaráda.  
Zná strategie a techniky, jak se bránit vyhrožování, cit. vydírání, 
zesměšňování, nátlaku a snaze o manipulaci.  
Zná zásady asertivity.  
Ví, že má nárok požádat sociálněprávní orgány o pomoc při 
ochraně svých práv.  
Má k dispozici kontakty na pověřené osoby ve škole, kterým se 
může svěřit s problémy v oblasti týrání, zanedbávání či 
zneužívání.  
Ví, kam má nahlásit zjištěné týrání a sex. zneužívání.  

 Makovičková 
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Vyučovaný 
předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel 

Čj Literární výchova + sloh a komunikace. 
Práce s textem – různé jevy rizikového chování (alkohol, 
anorexie, drogy, týrané děti). 
ŠIKANA A AGRESE:  
Zná zásady asertivního jednání.  
Ví, proč má význam hledat společná řešení konfliktů.  
RASISMUS A XENOFOBIE:  
Chápe v obecných souvislostech zdroje odlišnosti projevů, 
chování a jednání lidí různých etnických skupin či minorit.  

 Rykrová  
Kořínková 

Tv, Sv Vedení dětí k pohybovým aktivitám i ve volném čase (návštěvy 
posilovny, aktivní využití hřišť) – v hodinách TV se děti 
setkávají s tímto tématem, sami hovoří o svých aktivitách; 
protahovací, vyrovnávací a posilovací cvičení.  
 
RIZIKOVÉ SPORTY A DOPRAVA:  
Zná důsledky a trvalé následky úrazů ve sportu a dopravě.  
Chápe rizika a zdrav. dopady vrcholového sportu.  
Zná svoje limity ve sportování. Ví, jaký sport je pro něj vhodný. 
Zná místa, kde se dá tento sport bezpečně provozovat. 

 Vlková 
 Tesař 

Ch RIZIKOVÉ SITUACE:  
Ví, jak se má zachovat v nouzové a život ohrožující situaci.  
Ví, že je zakázáno jet na kole či motocyklu pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek.  
Má k dispozici kontakty na dětské lékaře a zdravotnická zařízení 
ve svém okolí.  
ADIKTOLOGIE:  
Zná chemické, biologické, zdrav. a sociální účinky drog.  
Zná základní motivy, proč lidé experimentují s drogami.  
Identifikuje specifické účinky návyk. látek na mozek  
a psychické procesy a stavy.  
Rozliší krátkodobé a dlouhodobé účinky drog  
na tělesné a kognitivní funkce.  
Má znalosti o školních předpisech týkajících se užívání drog. 
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:  
Chápe nevýhody instantních a chem. upravených potravin. 

 Parkán 

D RASISMUS A XENOFOBIE:  
Chápe příčiny a důsledky rasismu.  Šafrata 

Pč PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:  
Ví, jak identifikovat poruchy příjmu potravy – u sebe i druhého 
člověka.  
Zná výživovou pyramidu.  
Uvědomuje si nebezpečí rychlého zhubnutí a působení  
jo-jo efektu.  

Kořínková 
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1. - 3. ročník (třídy A, B) 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita, interaktivní 
beseda, workshop…)  

Realizátor 

Den přírody a zdraví  ZŠ a MŠ  
Nová Bystřice 

*)Přidejte řádky podle potřeby 
 
 
4., 5. ročník (třídy A, B) 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

Den přírody a zdraví  ZŠ a MŠ  
Nová Bystřice 

 
 
 
 
6. – 9. ročník   

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Realizátor 

Den Země ZŠ a MŠ  
Nová Bystřice 

Účast a prezentace na Dnech zdraví NNO 
Rizikové chování – přednášky a besedy NNO 
 
 
 
 
2. 2. Specifická prevence (indikovaná a selektivní) pro žáky ve výuce, reagující na individuální 
situaci ve třídě 
(Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či 
mezi třídními kolektivy. RCH, které bylo zaregistrováno na základě šetření ke zjištění situace ve 
škole, provedeného před zpracováním Minimálního preventivního programu, 
 např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů 
Minimálního preventivního programu. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu 
konkrétního RCH - násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus  
a jiné projevy netolerance,… na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje 
situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) 
  

RCH, které bude řešeno: Podle situace – kouření, alkohol, marihuana, šikana, záškoláctví… 
Jak byla situace zjištěna: pohovorem, dotazníkovou metodou, s pomocí odborníka … 
Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 
Mgr. Dagmar Makovičková + preventivní tým + odborná pomoc (externí organizace, PPP 
Jindřichův Hradec). 
Kdy bude situace řešena: podle situace, nastane-li problém. 
S použitím jakých metod bude intervence vedena: pohovor, beseda, přednáška. 
Způsob ověření efektivity intervence: dotazník. 
(Další tabulky přidejte podle potřeby.) 
 
 
 
 



 
  

27 
 

 
 
 
2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky 
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou). 

Název aktivity, akce Datum  Realizátor 
Evropský den jazyků 27. 9. 2022 ZŠ Nová 

Bystřice, 
Dvořáková, 
Kořínková 

Den přírody a zdraví 2. stupeň 
 
 

březen 2023 
 

ZŠ Nová 
Bystřice, 
Červená 

Den přírody a zdraví 1. stupeň 
 
 

červen 2023 
 

ZŠ Nová 
Bystřice, 
Švecová 

Olympiáda květen/červen 
2023 

ZŠ Nová 
Bystřice  
Zajíc 
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2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky 
(Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce,…) 

KROUŽKY – školní rok 2021 / 2022 
 
P Ř E H L E D O zájmových K R O U Ž C Í C H 2022-2023  

1. pololetí 
vedoucí název zkratka den hodina místo, určeno pro 

Václav Zajíc Atletický I Atl pondělí 15.30 - 17.00 
hodin 

stadion, sportovní hala 
(3.- 9.ročník) 

Václav Zajíc Atletický II Atl středa 14.00 - 15.30 
hodin 

stadion, sportovní hala 
(3.- 9.ročník) 

Václav Zajíc Lezení Lez úterý 14:00 - 15:00 
hodin 

školní tělocvična  
(3.- 9.ročník) 

Vlková Michaela Atletika Atl čtvrtek  15:00 - 16:30 stadion, školní 
tělocvična  
(3. - 9. ročník) 

Dvořáková 
Gabriela 

Volejbal Vol středa 15:30 - 17:00 
hodin 

sportovní hala  
(3.-5. ročník) 

Dvořáková Jana Němčina Nj čtvrtek 7:00 - 7:45 
hodin 

5.A (1.-2. ročník) 

Dvořáková Jana Aerobik Ae středa 13:30 - 14:30 
hodin 

školní tělocvična 
(děvčata 1. stupeň) 

Kořínková Vendula  Cvičení z ČJ (přij. 
zkoušky)  

CVČJ středa 7.00 - 7.45 9.A, 9. AB 

Macasová Kateřina Cvičení z M (přij. 
zkoušky)  

CVM čtvrtek 7.00 - 7.45 9.B, 9. AB 

Macasová Kateřina Doučování z M M7 čtvrtek 14.00 - 14.45 7.A, 7. AB 
Kněžínková 
Krillová Blanka 

Doučování z ČJ 
(ukrajinští žáci) 

UK úterý 11:45-13:25 6. 

Pavlína Skuhrová Hokusy pokusy - 
zábavná věda 

Věd středa 15:00 - 17:00 fyzika - 8. a 9. třídy - 
1x za 14 dní 

      
Leona Diwaldová Pedagogická 

intervence 
PI    

Světlana Kostková Pedagogická 
intervence 

PI úterý 7:00-7:45 8. A 

Dagmar 
Makovičková 

Pedagogická 
intervence 

PI úterý 7:00-7:45 6. 

Dagmar 
Makovičková 

Pedagogická 
intervence 

PI úterý 7:00-7:45 6. 

Dagmar 
Makovičková 

Pedagogická 
intervence 

PI čtvrtek 7:00-7:45 6. 

Gabriela 
Dvořáková 

Pedagogická 
intervence 

Pl čtvrtek 7:00-7:45 7.A 

Jana Dvořáková Pedagogická 
intervence 

Pl pondělí  13. 00 - 13. 45 5. A 

Blanka Kněžínková 
Krillová 

pedagogická 
intervence 

PI úterý, 
čtvrtek 

7:15 - 7:45 třída 6. 

      
Národní plán 
obnovy  

     

Josefa Rykrová Doučování z Čj 6. tř. NPO středa  7,00 - 7,45 6. 
Josefa Rykrová Doučování z Čj 8. A NPO středa  12,40 - 13,25 8. A 
Dvořáková Jana Doučování NPO NPO úterý 13 - 14 h 5. A 
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Kostková Světlana Doučování NPO NPO středa  7,00 - 7,45 8.  
Kostková Světlana Doučování NPO NPO pátek 7,00 - 7,45 7. 
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IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE RCH 
(Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů Minimálního preventivního 
programu). 
 
1. Uspořádat v rámci výuky krátkodobé či střednědobé projekty vztahující se k problematice 
RCH, zdravého životního stylu. 
2. Podle možnosti zhlédnutí filmu, divadelního představení nebo výstavy s tématikou RCH, 
zdravého životního stylu.  
 
V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu. 
Popis opatření vedoucích ke zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, …, způsob většího zapojení okolí do činnosti školy) 
 
  

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 
OSPOD Jindřichův  
Hradec  

Eva Dytrichová, sociální 
pracovnice OSPOD 

384 351 327 

Zdravotnické středisko 
Nová Bystřice 

MUDr. Petra Lorencová, 
dětský lékař 

384 386 390 

Policie ČR Nová Bystřice Obvodní oddělení NB 
(npor. Petr Hlienka Dis) 

384 386 210 

Městský úřad Nová 
Bystřice 

(spojovatelka) 
Mgr. Jiří Zimola 

384 386 206 

PPP Jindřichův Hradec Mgr. Tereza Elian 384 388 133; 602 181 412 
*)Přidejte řádky podle potřeby 
 
VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA  
(vedení vlastních záznamů o výskytu RCH ve škole v daném školním roce, vzdělávacích akcích pro 
pedagogy, preventivních aktivitách pro žáky… Jakým způsobem se budou tyto aktivity vyhodnocovat 
např. zpětné vazby, dotazník, diskuse… + zpracování závěrečné zprávy o plnění Minimálního 
preventivního programu.) 
 
 
ŠMP povede záznamy o výskytu RCH  ve škole a o vzdělávacích akcích pro pedagogy  
v oblasti prevence RCH ve školním roce 2021/2022.  
Tyto aktivity se budou vyhodnocovat dotazníkovou metodou.  
Zpracování závěrečné zprávy v elektronické podobě (www.preventivni-aktivity.cz) provede 
ŠMP – Dagmar Makovičková. 
 
 
 
VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  Podpis ředitele školy 
Seznámení ředitele školy s Minimálním 
preventivním programem 

30. 9. 2022 Mgr. Václav Zajíc 

Seznámení pedagogického sboru s Minimálním 
preventivním programem 

30. 9. 2022 Mgr. Dagmar Makovičková 
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	- Evropský den jazyků
	- Pekelná škola na 1. stupni
	- Den přírody a zdraví na 1. i 2. stupni
	- Sportovní olympiáda
	- Výtvarná soutěž
	Projekty v odpoledních hodinách:
	- Absolventské práce
	B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
	(Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit…)
	Seřadit si na základě zmapování situace ve škole a podle priorit školy cíle, které by měly být dány jejich závažností. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální preventivní program)
	1. Provádět dostatečnou osvětu v oblasti RCH – zaměřit se především na kouření,  ale i alkohol, další drogy a šikanu.
	2. Formovat odmítavé postoje žáků ke všem drogám.
	3. Pomáhat vytvářet správný zdravý životní styl všech žáků a učitelů školy.
	4. Pořádat o těchto jevech besedy a přednášky s odborníky, zvát si je do školy, uskutečnit celoškolní projekt spojený s touto problematikou, ale i další krátkodobé či střednědobé projekty.
	5. Uspořádat dle možnosti společný seminář pro učitele v oblasti zdravého životního stylu a dalších jevů rizikového chování (podle zájmů a potřeby).
	6. Uskutečnit podle nabídky a zájmu přednášku pro rodiče týkající se závislostního chování, ale i kriminálního chování a zdravého životního stylu.
	7. Zajistit možnost dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti RCH a zdravého životního stylu.
	8. Nabídnout žákům dostatek volnočasových aktivit ve spolupráci s dalšími složkami  ve městě, zaměřit se tak i na oblast nespecifické prevence.
	9. Formovat osobnosti dětí – sebepoznání, sebeúcta, zvyšování schopnosti efektivní komunikace, kvalitní hodnotové orientace.
	10. Zaměřit se na vylepšení vztahů učitel – žák, ale i vztahů mezi žáky samotnými.
	11. Rozšířit spolupráci školy s rodinou – včasná a úplná informovanost rodičů o školních problémech dětí, případně o podezření ze zneužívání návykových látek jejich dětmi.
	12. Dosáhnout vyšší míry spolupráce mezi pedagogy, sjednotit postup v této oblasti.
	13. Dbát na efektivní vedení třídnických hodin.
	14. Zajistit správnou funkci preventivního týmu vedeného ŠMP, jenž bude dbát  na jednotu v postupu pedagogů naší školy, jejich informovanost, bude monitorovat  a hodnotit situaci, provádět zpětnou vazbu. Bude se také podílet na organizaci akcí, projek...
	15. ŠMP spolu s VP a vedením školy se bude podílet na řešení problémových situací RCH v rámci školního poradenského pracoviště.
	C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
	(Vycházejte z cílů stanovených v předchozím bodě B. Konkretizujte v následujících bodech účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů výše stanovených dosáhnout.)
	I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
	1. V oblasti přímé práce pedagogů
	(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu. Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin  ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky – zp...
	Škola se bude snažit provádět dostatečnou osvětu v oblasti prevence RCH. Zaměří  se na kouření, alkohol, marihuanu, šikanu a záškoláctví. Přidá dle možností i kriminální chování – krádeže, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, negativní p...
	Činnost pedagogů bude koordinována prostřednictvím preventivního týmu. Touto cestou budou pedagogové získávat i potřebné informace. Dojde tak ke sjednocení postupu pedagogických pracovníků a uvědomění si důležitosti prevence v této oblasti.
	Informace budou předávány při společných setkáních – buď každé druhé pondělí  v měsíci, nebo pomocí sdíleného disku – složka školního metodika prevence.
	2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH
	(V případě, že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližné datum realizace.)
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	3. Plán vzdělávání ŠMP a zástupců školního poradenského pracoviště v oblasti prevence RCH
	(V případě, že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání a přibližné datum realizace.)
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy
	(Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací,… vychází z vyhl. č. 72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy „preventivní tým“, v rámci kterého se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci a...
	Preventivní tým:
	Mgr. Dagmar Makovičková - ŠMP
	Mgr. Milan Koperdák – ZŘŠ
	Mgr. Václav Zajíc – ŘŠ
	Mgr. Michal Tesař – VP – za 2. st.
	Mgr. Petra Bendová – za 1. st.
	Preventivní tým bude zajišťovat jednotný postup pedagogů naší školy, jejich informovanost, bude monitorovat a hodnotit situaci, provádět zpětnou vazbu. Bude se podílet na organizaci projektů a dalších aktivit.
	II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
	1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a Minimální preventivní program.
	(Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkách a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o ...
	ŠMP – Mgr. Dagmar Makovičková, konzultační hodiny – dle domluvy, sborovna 2, otázky RCH - šikana, násilí ve škole, závislosti – kouření, alkohol, drogy – OPL, záškoláctví, projevy rasismu, vandalismu, týrání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy...
	2. Aktivity pro rodiče
	(Přednášky a besedy na téma prevence RCH vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu)
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	3. Aktivity podporující prevenci rizikového chování a spolupráci školy s rodiči
	(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
	(Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT – „Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení“- který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim ...
	1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a Minimální preventivní program.
	(Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis…) a v jakých záležitostech (...
	S činností ŠMP a konzultačními hodinami ŠMP budou žáci seznámeni v třídnických hodinách.
	Žáci mohou anonymně klást otázky, na které bude ŠMP odpovídat:
	- prostřednictvím školního časopisu;
	- individuálně;
	- na nástěnce ve 2. patře školy.
	Mohou také využít schránku důvěry umístěnou v přízemí školy.
	2.1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov.
	Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu), jsou v příloze Minimálního preventivního programu.
	Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu, jsou ty, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vy...
	1. ročník (třídy A, B)
	2. ročník (třídy A, B)
	3. ročník (třídy A, B)
	4. ročník (třídy A, B)
	5. ročník
	6. ročník (třídy A, B)
	7. ročník (třídy A, B)
	8. ročník (třídy A, B)
	9. ročník
	1. - 3. ročník (třídy A, B)
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	4., 5. ročník (třídy A, B)
	6. – 9. ročník
	2. 2. Specifická prevence (indikovaná a selektivní) pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě
	(Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy. RCH, které bylo zaregistrováno na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním Minimálního prev...
	např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétního RCH - násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoho...
	(Další tabulky přidejte podle potřeby.)
	2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky
	(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou).
	2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky
	IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE RCH
	(Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů Minimálního preventivního programu).
	1. Uspořádat v rámci výuky krátkodobé či střednědobé projekty vztahující se k problematice RCH, zdravého životního stylu.
	2. Podle možnosti zhlédnutí filmu, divadelního představení nebo výstavy s tématikou RCH, zdravého životního stylu.
	V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
	(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů Minimálního preventivního programu. Popis opatření vedoucích ke zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, …, způsob většího zapojení ...
	*)Přidejte řádky podle potřeby
	VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA
	(vedení vlastních záznamů o výskytu RCH ve škole v daném školním roce, vzdělávacích akcích pro pedagogy, preventivních aktivitách pro žáky… Jakým způsobem se budou tyto aktivity vyhodnocovat např. zpětné vazby, dotazník, diskuse… + zpracování závěrečn...
	ŠMP povede záznamy o výskytu RCH  ve škole a o vzdělávacích akcích pro pedagogy  v oblasti prevence RCH ve školním roce 2021/2022.
	Tyto aktivity se budou vyhodnocovat dotazníkovou metodou.
	Zpracování závěrečné zprávy v elektronické podobě (www.preventivni-aktivity.cz) provede ŠMP – Dagmar Makovičková.
	VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

