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1 .  Cíle  programu  
 

     Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné  

za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 

 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech 

alternativ 

 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 

 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 

 otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům 

 aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity) 

     Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, 

komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně 

podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí.  

 

 



Dlouhodobé cíle Střednědobé cíle Krátkodobé cíle 

Prohloubení povědomí žáků 

o SPJ a jejich možných 

následcích 

Každý třídní učitel kvalitně 

povede třídnické hodiny, 

bude pečovat o klima třídy 

Sestavit kvalitní tým 

prevence 

Posílení právního vědomí 

žáků 

Nabídka nejrůznějších forem 

trávení volného času 

Týmové řešení 

problémových situací, 

informovanost mezi 

ostatními pedagogy 

Zkvalitnění komunikace 

mezi rodinou a školou 

 Průběžné informování 

učitelů o akcích zaměřených 

na prevenci 

Lepší spolupráce mezi 

učiteli 

  

 

 

      

 

2. Úkoly pro metodika prevence během školního roku 

- Seznámit ředitelku školy s programem (dohodnout základní pravidla realizace 

programu) 

- Seznámit ostatní kolegy s filosofií programu a zaangažovat je do jeho realizace 

- Zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem a školním psychologem 

- Zajistit pravidelnou spolupráci učitelů při řešení problémových situací 

- Zařazovat systematicky problematiku sociálně patologických jevů do jednotlivých 

předmětů 

- Věnovat zvýšenou pozornost problémovým žákům a žákům se zdravotními a 

sociálními riziky a s aktuálními problémy 

- Udělat diagnostiku sociálního klimatu ve třídách 



- Sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat a poskytovat 

rychlou a účinnou pomoc při výskytu problémů 

- Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti sociálně 

patologických jevů, zdravého životního stylu, etické a právní výchovy 

 

- Vytvářet nabídku mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání volného času žáků 

(soutěže, kroužky, jednorázové akce). 

 

- Zřídit stálý informační panel (nástěnka), kde budou důležité informace z oblasti 

rizikového chování. 

 

- Zřídit schránku důvěry v prostorách informačního panelu 

- Informovat rodiče a veřejnost o aktivitách školy (web školy) 

- Informovat rodiče o všech problémech žáka a navrhovaných opatřeních. 

- Spolupracovat s okresním metodikem prevence     

 

 

 

3. Primární prevence rizikových projevů chování u žáků 

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova  

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

k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v následujících oblastech: 

1. interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy 

komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie 

2. delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství  

a další trestné činy a přečiny 

3. záškoláctví 

4. závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

5. rizikové sportovní chování - prevence úrazů 

6. rizikové chování v dopravě - prevence úrazů 

7. spektrum poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie 



8. negativní působení sekt 

9. sexuální rizikové chování 

s cílem zabránit výskytu rizikového chování. 

 

 

4. Primární prevence rizikového chování ve vyučovacím procesu 

 
Klíčové vyučovací oblasti, které budeme sledovat, jsou: 

 oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, 

pohybové aktivity  

 

 oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 

 

 oblast přírodovědná – biologie člověka, fyziologie, chemie 

 

 oblast rodinné a občanské výchovy 

 

 oblast sociálně právní – právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti 

k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. 

 

 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

 

- občanská výchova 

- člověk a jeho svět 

- biologie 

- český jazyk 

- výtvarná výchova a výtvarné soutěže 

- tělesná výchova 

- chemie 

 

 

 

 

 

 



5. Zaměření primární prevence na žáky v jednotlivých ročnících 

 

1. – 3. ročník 

 

- žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním 

drog, zneužíváním léků 

- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu 

- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu 

- mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů  

 

 

4. – 5. ročník    

 

- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 

- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si 

zdravý životní styl 

- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví 

- znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 

- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc 

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 

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

- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, 

zastrašování aj.), je protiprávní 

- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 

 

 

6. – 9. ročník 

 

- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 

- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám 



- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným 

způsobem 

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly 

- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 

- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů  

- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní 

činy  

- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální 

- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 

- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci 

- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 

- ví, že zneužívání dítěte je trestné 

- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek 

- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít 

- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, 

sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího 

ohrožení 

- dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) 

- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 

 

 

 

5.1 aktivity pro žáky 

- akce zaměřené na prevenci drogových závislostí, konzumace alkoholu, komerčního 

zneužívání, netolismu,… 

- přednášky o rasismu a xenofobii 

- adaptační výlety k utváření kamarádských vztahů v novém kolektivu 

- letní a zimní škola v přírodě zaměřena na sportovní aktivity a na pobyt dětí na čerstvém 

vzduchu 

- přednášky o poruchách přijmu potravy 

- sportovní utkání během celého školního roku 



- atletická olympiáda 

- přednášky o bezpečné dopravě ve městech a vesnicích 

- akce spojené s integrovaným záchranným systémem (hasiči, záchranná služba, policie) 

- nabídka zájmových kroužků 

- aktivity školní družiny 

- možnost užívání žákovské knihovny 

- organizování celoškolních projektů, soutěží a her 

- účast na mezi-školních sportovních, literárních, výtvarných a jiných soutěží 

- organizování výletů a exkurzí 

 

 

6. Spolupráce s rodiči 

Cílem je aktivní zapojení rodiny do prevence rizikových projevů chování, a to 

prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto 

cílovou skupinu. 

- informovat zákonné zástupce o cílech a způsobech primární prevence na 

naší škole pro tento školní rok 

- seznámení rodičů s Preventivním plánem školy v rámci třídních schůzek 

- na třídních schůzkách informovat především rodiče žáků druhého stupně 

o užívání alkoholu, kouření cigaret a nebezpečí drog.  

- na třídních schůzkách nabídnout rodičům propagační materiály  

o nebezpečí užívání drog 

- informovat rodiče o preventivních akcí školy prostřednictvím webových 

stránek školy 

- nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, 

školního metodika prevence   

 

 

 



7. Spolupráce s institucemi 

Naše škola spolupracuje s následujícími institucemi: 

 OPPP Vyškov – konzultace, školení, schůzky 

 74. Imopr Bučovice – besedy, realizace projektů 

 Policie ČR – příprava a realizace projektů, konzultace 

 Městská policie Bučovice – dohledy na autobusové zastávce v době příjezdů a 

odjezdů školních autobusů, příprava a realizace projektů, konzultace 

 Městský Úřad Bučovice – péče v sociální oblasti, konzultace 

 SZÚ Praha, Brno – semináře, aktivity pro žáky 

 HZS Bučovice – příprava a realizace projektů 

 Školní psycholog – řešení situací, prevence 

 Podané ruce Brno – prevence 

 SVP, SPC Brno – řešení situací 

 

 

 

8. Volný čas, státní správa, místní samospráva (DDM, sportovní a 

zájmové organizace, nadace, úřad práce,…) 

Spolupráce s uvedenými organizacemi je průběžná. 

 DDM Bučovice –zájmové kroužky, adaptační pobyty 

 IPS – Volba povolání 

 Baseball – volný čas, hřiště u školy 

 ZŠ, SŠ – soutěže 

 ZUŠ – kroužky, výstavy, vystoupení 

 OS „Život dětem“ –  sbírka 

 Městská knihovna – besedy, přednášky 

 Muzeum Bučovice – výstavy 

 

 

 

 

 



9. Vzdělávání a informovanost pedagogických pracovníků 

Hlavní podíl na dalším rozvoji znalostí a dovedností souvisejících s prevencí rizikového 

chování žáků spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika 

prevence. Pro pedagogy podílející se na realizaci preventivního programu je metodickým 

pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává nové informace a podněty. 

Současně mohou pedagogičtí pracovníci využít metodického vedení a podpory při 

uplatňování psychologických a speciálně pedagogických metod a postupů ze strany školní 

psycholožky a konzultovat rizikové chování žáků i tříd. 

Pro zjednodušení a jasnější postupy a komunikaci zpracovává v případě potřeby tým 

školního poradenského pracoviště metodické postupy a pokyny pro pedagogy.     

S preventivním programem a metodickými postupy jsou pedagogičtí pracovníci 

seznamováni na poradách školy a kopie je umístěna ve sborovně. Aktuální informace jsou 

umísťovány na nástěnku ve sborovně, popřípadě jsou osobně sdělovány třídním učitelům. 

 

 

 

10. Propagace v oblasti MPP 

Zákonní zástupci, žáci a široká veřejnost jsou pravidelně informováni o akcích  

a aktualitách naší školy prostřednictvím webových stránek školy, regionálního a místního 

tisku a místní kabelové televize. 

 

 

 

11. Evidence a efektivita 

K evaluaci MPP jsou dle potřeby využity: 

 pozorování (standardizované) 

 hodnotící stupnice při pozorování 

 dotazníky 

 testy 

 interwiev, rozhovory s účastníky 

 diskuse 

 anketní lístky 



 hospitace vedoucího 

 jejich libovolné kombinace a další 

 

 

 

12. Seznam příloh 

 

Příloha MPP č. 1 – Přehled kontaktů spolupracujících organizací, institucí poskytující 

odbornou službu 

 

 

 

 

 

Jakých konkrétních změn bylo dosaženo díky programu, zasílání vyhodnocení MPP za školní 

rok do PPP bude vyhodnoceno v červnu 2019. 

 

V Bučovicích, dne 31. 8. 2018 

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Přibilíková 

 

Schváleno ředitelkou školy: Mgr. Miroslava Hanáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha MPP č. 1 – Přehled kontaktů spolupracujících organizací, institucí poskytující odbornou službu 

 

 

Název: MěÚ Bučovice, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a sociální 

Kontaktní adresa: Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01, Bučovice 

Telefon: 517/324 455 

 

Název: Centrum sociálních služeb Vyškov, 682 01 

Kontaktní adresa: Smetanovo nábřeží 27, Vyškov; paní Mgr. Renata Musilová 

Telefon: 517/333 909 

 

Název: Městský úřad Vyškov, OSPOD 

Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Zouharová a Luděk Odrazil, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov, 682 01 

Telefon/email:  Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí OSPOD, kurátor pro mládež, tel. 517 301 571, email: 

i.zouharova@meuvyskov.cz. Luděk Odrazil, vedoucí OSPOD, tel. 517 301 572, email: l.odrazil@meuvyskov.cz 

 

Název: Městská policie Bučovice 

Kontaktní adresa: Slavkovská 95, Bučovice, 685 01, Marek Čulík 

Telefon: 603 481 976 

 

Název: Policie Bučovice 

Kontaktní adresa: Součkova 433, Bučovice, 685 01, Mgr. Daniel Sedláček 

Telefon: 974 639 820 

 

Název: JSDH Bučovice 

Kontaktní adresa: Sovětská 758, Bučovice, 685 01, Ivo Kaňa 

Telefon: 950 642 100 

 

Název: OPPP Vyškov 

Kontaktní adresa: Jungmanova 2, Vyškov, 682 01, PhDr. Martina Brandýsová – okresní metodička prevence 

Telefon/ email: 517 343 959 brandysova.martina@pppvy.cz 

 

Název: SZÚ Praha, Brno 

Kontaktní adresa: Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 

Telefon: 26708 1111 
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