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Úvod 

Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině v oblasti rizikového 

chování. Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká populace 

mládeže i dětí školního věku.  Z tohoto důvodu je tedy velmi důležité zahájit primární 

prevenci již v době základní školní docházky a žákům poskytnout potřebné informace 

formou přiměřenou jejich věku. 

Z důvodu rizikového chování žáků naše škola realizuje a připravuje komplexní program 

primární prevence rizikového chování včetně prevence užívání návykových látek, do 

něhož je zahrnuto nejvíce spolupracujících subjektů. 

Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 21291/2010-28. 

Jedná se o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Minimálně jednou 

ročně je minimální preventivní program vyhodnocován. Průběžně se sleduje se a účinnost 

a průběh a měří se efektivita jednotlivých plánovaných aktivit.  

Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1.- 9. ročníků základní školy. Jsou zde 

zapojeni skupiny, tedy žáci, rodiče, pedagogové. Zvláštní péče bude věnována rodičům 

žáků a žákům s výskytem nežádoucích projevů chování. Školu navštěvují i děti, které 

pocházejí z málo podnětného rodinného prostředí. Rodina bohužel někdy dítěti nevěnuje 

dostatek času a náležitou péči, chybí pevně stanovená pravidla chování. Školu navštěvují i 

děti se specifickými poruchami učení. Dětem s touto diagnózou, ale nejen těmto je nutné 

věnovat potřebnou péči 

Naší snahou je zařadit prevenci jako přirozenou součást školy, školních osnov a výuky 

jednotlivých předmětů.  
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1 Organizace školy 

Název a adresa školy 
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 

organizace 

Zřizovatel Město Slavkov u Brna 

Ředitelka školy Mgr. Věra Babicová 

Telefon, e-mail 515 534 910, 732 638 459; reditelka@zskomslavkov.cz 

Zástupce ředitelky 

pro výchovnou oblast 
PhDr. Hana Frimmerová 

Telefon, e-mail 515 534 911; hanafrimmerova@zskomslavkov.cz 

Zástupce ředitelky 

pro vzdělávací oblast 
Mgr. Renata Macharová 

Telefon, e-mail 515 534 912; renatamacharova@zskomslavkov.cz 

 

Školní metodik prevence PhDr. Martina Tesaříková 

Telefon, e-mail 515 534 923; martinatesarikova@zskomslavkov.cz 

Výchovný poradce 1. st. Mgr. Šárka Povolná 

Telefon, e-mail 515 534 920; sarkapovolna@zskomslavkov.cz 

Výchovný poradce 2. st. PhDr. Hana Frimmerová 

Telefon, e-mail 515 534 911; hanafrimmerova@zskomslavkov.cz 

 

Speciální pedagog Mgr. Markéta Matyášová 

Telefon, e-mail 515 534 920; marketamatyasova@zskomslavkov.cz 

Školní psycholog Mgr. Michaela Šimáčková 

Telefon, e-mail 515 534 925; michaelasimackova@zskomslavkov.cz 

 

Základní škola Počet tříd Počet žáků 

1. stupeň 12 296 

2. stupeň 14 347 

Celkem 26 643 
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1.1 Použitá terminologie 

MPP   minimální preventivní program 

ŠMP  školní metodik prevence 

PP  primární prevence 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

OSPOD odbor sociálně právní a ochrany dětí 

ŠPP  školní poradenské pracoviště 

DDM  dům dětí a mládeže 

ZV  základní vzdělávání 

   

 

2 Charakteristika školy 

Základní škola Komenského Slavkov u Brna se nachází v Jihomoravském kraji, východně 

20 km od Brna patří do okresu Vyškov.  

Škola se nachází nedaleko centra města, z části s přístupnou komunikací a z části 

obklopená Svojsíkovým parkem.  Zastávka autobusu je přímo před školou. Žáci většinou 

přicházejí do školy z blízkého okolí. Pro přepravu do školy využívají nejčastěji veřejnou 

hromadnou dopravu, cestují automobily rodičů nebo docházejí pěšky. V blízkosti školy se 

nachází autobusová zastávka a parkovací místa pro pohodlný nástup a výstup dítěte z vozu 

v případě, že ho přivezou rodiče autem. 

Ve třídách jsou integrováni žáci jiných národnostních menšin v průměru asi do 5 % žáků. 

Do tříd jsou integrováni žáci s poruchami chování, s poruchami učení, se sníženým 

mentálním vnímáním, s podpůrnými opatřeními. V Běžných třídách jsou integrováni žáci 

s tělesným handicapem, který jim umožňuje volný pohyb po budovách školy a základní 

sebeobsluhu. Budova školy není přizpůsobena pro žáky s handicapem pohybu, kteří jsou 

upoutáni na invalidní vozík.  Ostatní závisí na handicapu dítěte a na dohodě mezi vedením 

školy a rodiči. Ve třídách s rozšířenou TV jsou integrováni pouze žáci s podpůrnými 

opatřeními.  
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Ve škole pracujeme podle vytvořeného vzdělávacího programu v této verzi: 

 ŠVP pro základní vzdělávání – rozšířená výuka tělesné výchovy 2017 - ver. 5; 

 ŠVP pro základní vzdělávání – rozšířená tělesná výuka 2020; 

 ŠVP pro základní vzdělávání 2020 

Svým počtem žáků se naše škola řadí mezi velmi velké školy. Poskytuje vzdělávání žákům 

od 1. do 9. ročníku, je úplnou školou. Škola má k dispozici školní družinu, školní klub a 

zařízení školního stravování se školní jídelnou a kuchyní, které se nachází v budově školy. 

Vyučování ve škole probíhá v českém jazyce. Děti mohou navštěvovat Dům dětí a 

mládeže, který je součástí školní budovy. Nedaleko školy se nachází Základní umělecká 

škola. 

Školu tvoří dvě budovy, jež jsou vzájemně propojené. Celý areál školy je oplocený 

komplex budov a nachází se zde sportovní hřiště, školní zahrada a školní dvůr s altánem 

vhodným pro venkovní výuku v případě příznivého počasí, a především pro 

enviromentální výuku. Do školního komplexu není zajištěn bezbariérový přístup. Pro 

trávení volného času je žákům kromě školního dvora a zahrady s hřištěm k dispozici i 

knihovna. Součástí budovy je gymnastický sál, hala pro hraní míčových her (slouží i jako 

atletické sportoviště v zimním období) a malá tělocvična, která je využívána především 

žáky 1. stupně pro hodiny tělesné výchovy a mimoškolní aktivity.  

I když budova školy má svoji dlouholetou historii, prostory budovy se modernizují, 

postupně jsou vybavovány nábytkem a doplňovány tak, aby byla výuka pro žáky zajímavá 

a příjemná. Téměř ve všech třídách jsou naistalovány dataprojektory a třídy prvního stupně 

mají nainstalovány interaktivní tabule.  Škola disponuje odbornými učebnami biologie, 

chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy a zeměpisu. Odbornými učebnami 

cizích jazyků, ICT, praktické vyučování (dílny a cvičná kuchyně), gymnastický sál a 

sportovní hala.  Škola žákům poskytuje možnost bezdrátového připojení k internetu v celé 

škole a možnost využití 46 pracovních stanic a 30 tabletů a výukových programů, které 

škola pořídila v předchozích letech a neustále aktualizuje.  

Škola spolupracuje v následujících oblastech s externími specialisty: 

 etiketa a katechismus – nepovinná výuka náboženství; 

 protidrogová prevence – preventivní aktivity v rámci plnění minimálního 

preventivního programu; 

 zdravověda – projekty zaměřené na zdraví; 
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Žáci se převlékají v šatnách, které jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami. Veškeré 

sociální zařízení je nově opraveno a potřebným odpovídá hygienickým normám. 

 

2.1 Analýza situace z hlediska rizikového chování 

Ve škole existují prostory, kde je možné předpokládat výskyt rizikového chování 

v prostorách knihovny, dále v suterénu budovy u učeben pracovních činností (dílny a 

cvičná kuchyň), v přízemí v prostorách šaten, na toaletách, v prostorách šaten před halou a 

gymnastickým sálem, v prostorách školního dvora, v prostorách před školou a v parku 

kolem školy. Mezi rizikové faktory naší školy patří především nešetrné zacházení s 

majetkem školy, problémové chování v kolektivu některých tříd, chování vykazující 

známky šikany. Zvláště zvýšenou pozornost budou vyžadovat třídy s nově příchozími 

žáky, zde bude důležitý monitoring ze strany třídních učitelů a spolupráce všech pedagogů 

při zachycování varovných signálů. Dále pak konzultace se ŠMP při výskytu projevů 

rizikového chování. Rizikovými místy ve škole pro výskyt nežádoucího chování jsou 

především toalety, chodby a učebny o přestávkách, kdy je dětem umožněn pohyb mimo 

učebny. Všechny prostory během přestávek jsou samozřejmě zajištěny a monitorovány 

pedagogickými pracovníky, kteří vykonávají dohled nad žáky. Za rizikový faktor lze 

považovat také přesuny dětí na tělocvik a do školní jídelny. Dále je nutné sledovat absenci 

u některých vytypovaných žáků vyšších ročníků a předcházet tak záškoláctví. 

Vzhledem k tomu, že jsme velká škola a na škole jsou žáci 6. až 9. ročníků, tak se u žáků 

ve škole se vyskytují experimenty s kouřením cigaret. Z provedených dotazníkových 

šetření vyplynul fakt, že děti od sedmých ročníků experimentují s cigaretami a alkoholem. 

U dětí vyšších ročníků, jejichž rodiče jim povolí návštěvu klubů a diskoték, se vyskytují 

problémy, kdy, děti zde konzumují alkohol a kouří cigarety mimo školu, bohužel i 

s vědomím rodičů. Někteří žáci bohužel experimentují i s marihuanou, ale zapomínají na 

důsledky, které jim jejich chování způsobí. U žáků jsou zaznamenány občas projevy 

vandalismu, vulgárního chování. U žáků řešíme občas neomluvené hodiny a vysokou 

absenci, která hraničí s podezřelou absencí. V malém měřítku se mezi žáky vyskytne 

projev kyberšikany a nastupuje ze strany žáků projev šikany. Obětmi šikany jsou většinou 

účastníci sociálních sítí. Vzhledem k včasnému upozornění rodičů dochází rychle k řešení 

vzniklé situace. Věnujeme velkou pozornost prevenci patologických a 

sociálněpatologických jevů a projevů chování. 
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Od 3. ročníků třídní učitelé provádí prostřednictví třídnických hodin alespoň jednu anketu, 

která je zaměřena na vnímání se, vnímání klimatu školy, volnočasové aktivity a kroužky.  

Preventivní program slouží jako nástroj prevence. Zaměřujeme se na slušné chování žáků 

k sobě i k vyučujícím a na řádné a včasné omlouvání absence dětí ze strany rodičů. Žáky 

chceme varovat a vzdělávat prostřednictvím různých výchovně vzdělávacích akcí před 

nebezpečím zneužívání návykových látek. Preventivní program je tvořen v souladu 

s celkovou koncepcí školy. Mimo vzdělávacích a informačních programů pro žáky, které 

jsou prováděny externími organizacemi pro naše žáky, začleňují naši vyučující ve svých 

předmětech do výuky prvky prevence patologických jevů, zejména v předmětech Ov, JČ, 

PŘ, TV, VV, PRV, JA, Z. Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, která 

je zařazena do sítě základních škol. Z postavení základní školy ve školském systému 

vyplývají i výchovně vzdělávací cíle. Prvořadým úkolem školy je především plenění 

povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na středních školách a odborných 

učilištích. Zabezpečujeme veškeré druhy výchov – mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 

rozumovou a ekologickou v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.  

V právních vztazích škola vystupuje jako příspěvková organizace svým jménem a přebírá 

veškerou odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. 

Škola spolupracuje s Radou školy, PPP dle potřeby s policií ČR, dětským psychologem, 

psychiatrem, praktickými lékaři pro děti a dorost, OSPOD, rodiči,  Městským úřadem a 

dalšími institucemi, které vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času 

prostřednictvím zájmových útvarů, které zajišťuje sama nebo i ve spolupráci s DDM ve 

Slavkově u Brna. 

3 Minimální preventivní program 

3.1 Preventivní tým školy 
Ředitelka školy 

Zástupce ředitele pro vzdělávací oblast 

Zástupce ředitele pro výchovnou oblast, Výchovný poradce pro 2. stupeň 

Školní metodik prevence 

Výchovný poradce pro 1. stupeň 

Školní psycholog 

Speciální pedagog 

(kontakty viz. úvodní tabulka). 
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Školní metodik prevence komunikuje a spolupracuje s třídními učiteli, vedením školy, 

výchovným poradcem a školním psychologem. Podílí se na řešení a minimalizaci 

rizikového chování ve škole. Pomáhá učitelům v řešení problémových situací týkajících se 

nevhodného chování žáků během vyučování, individuálně komunikuje s problémovými 

žáky, účastní se rozhovoru s rodiči problémových žáků a výchovných komisí. Dále 

koordinuje další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování.  

Kontakt na školního metodika prevence je uveden na webových stránkách školy. Školní 

metodik prevence sídlí v kabinetu hudební výchovy ve 2. patře staré budovy, kam žáci 

mohou přijít o přestávkách, případně po dohodě i během vyučování se poradit (v době 

volných hodin školního metodika prevence). Po předchozí dohodě mohou také využít 

konzultační hodiny metodika prevence. 

3.2 Vytyčení rizikového chování 

Primární prevence rizikového chování u žáků naší školy je zaměřena na předcházení 

následujícím jevům chování a rozpoznání a zajištění včasné prevence, jedná se o:  

 Záškoláctví, delikvence, kriminalita; 

 Šikana, rasismus, vandalismus; 

 Užívání návykových látek (alkohol, omamné a psychotropní látky, tabák) a 

onemocnění související s užíváním těchto látek (HIV/AIDS, infekce) 

 Gambling a netolismus (on-line závislosti); 

 Domácí násilí; 

 Poruchy příjmu potravy; 

 Ohrožování mravní výchovy mládeže; 

 Týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání; 

 Závislost na politickém a náboženském extremismu; 

V případě výskytu některé z těchto forem RCH je doporučený postup řešení situace uveden 

v Krizovém a bezpečnostním plánu školy. 
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Cílové skupiny 

 Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy. Zřetel musíme brát 

rovněž na děti ze sociálně slabšího a málo podnětného prostředí, dětem jiných 

národností, dětem s nedostatečným prospěchem a některými typy specifických 

vývojových poruch chování. 

 Pedagogové začínající, pedagogové bez odborné kvalifikace a pedagogové jako 

jeden tým. 

 Rodiče žáků, kteří školu navštěvují.  

 Nutné je věnovat zvláštní pozornost rodičům dětí a třídám a třídním kolektivům, 

kde se vyskytly negativní jevy jako je šikana nebo výskyt drog, výskyt návykových 

látek, tabáku, případně konzumace alkoholu a kouření. V případě zjištění šikany i 

rodičům žáků agresorů. 

3.3 Obecné cíle v oblasti prevence 

 prevence v oblasti zneužívání návykových látek, vandalismu, virtuálních drog, 

záškoláctví, xenofobie, rasismu, násilného chování a šikany;  

 prevence šikany, posilování a rozvoj mezilidských vztahů; 

 prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost; 

 zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních 

pedagogických pracovníků (dle pokynů MŠMT); 

 výchova žáků ke zdravému životnímu stylu;  

 vedení žáků ke smysluplnému využívání volného času;  

 zapojování rodiny do života školy;  

 zapojovat rodiče do aktivit školy;  

 nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost; 

 udržovat dobré vztahy mezi rodinou a školou; 

 realizovat pravidelné schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a 

obeznámeni s riziky, jakými jsou jejich děti vystaveny a jim předcházet (besedy pro 

rodiče; 

 spolupracovat a zapojovat se do projektů a akcí realizovaných jinými odbornými 

subjekty; 

 působit preventivně v co nejširší oblasti rizikových forem chování; 



 

11 

 

 realizovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy 

a výuku školy; 

3.4 Konkrétní cíle v oblasti prevence  

A) V oblasti šikany: 

 Předcházet šikaně, jejím projevům, stadiím a formám; 

 Vyvracet předsudky, rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, pěstovat úctu k životu; 

 Zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech školy; 

 Účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny 

MŠMT; 

B) V oblasti kriminality: 

 popsat a vysvětlit základní projevy kriminality a delikvence, vysvětlit jednotlivé 

dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů a přestupků; 

 zasvětit žáky do základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, 

dětských práv a Charty práv dítěte, Ústavu ČR a upevňovat základní společenská 

pravidla a hodnoty chování a být morální podporou 

 zapojovat se do projektů, které jsou realizovány jinými subjekty; 

C) V oblasti zdravého životního stylu: 

 podpora životosprávy, duševní hygieny, režimu dne, odolnosti stresu, upevnit 

kladný vztah ke svému tělu, předcházet negativním vlivům reklamy a médií; 

 předcházet vzniku poruch příjmu potravy – dieta, anorexie, bulimie, obezita; 

 seznámit žáky se styly života – vegetariánství, vrcholový sport, svět modelingu; 

D) V oblasti prevence záškoláctví: 

 posilovat hodnotu vzdělávání a vzdělání, postupovat podle ŠŘ a pokynů MŠMT při 

řešení neomluvené školní docházky (TU, VP, rodič, OSPOD, policie); 

 zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel, ŠMP, VP); 

 podporovat vzájemnou činnost žáků (Školní parlament); 
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 rozpracovat problematiku primární prevence rizikového chování do jednotlivých 

předmětů v rámci ŠVP;  

E) V oblasti prevence virtuálních drog: 

 nutné seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog mezi něž patří PC, 

mobilní zařízení (telefon, tablet), TV, výherní automaty, sázkové hry atd.; 

 stanovit a posilovat pravidla pro užívání virtuálních drog, podporovat počítačové 

hry, filmy s kladnými stránkami obsahu; 

3.5 Ukazatele úspěchů v jednotlivých oblastech prevence 

 Mezi žáky neroste šikana a mají zdravé sebevědomí, positivní přístup 

k ostatním; 

 Žáci otevřeně říkají svůj názor, samostatně myslí, jsou tolerantní vůči ostatním 

a mají potřebu pospolitosti třídy; 

 Jsou ochotni řešit konflikty a nedorozumění a uvědomují si následky spáchání 

přestupku; 

 Vědí, na koho se obrátit v případě potíží nejen na půdě školy; 

 Žáci mají zájem o zdravý životní styl, účelně umějí využít svůj volný čas, znají 

negativa a positiva různých stylů života; 

 Žáci mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí; 

 Žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity; 

 Počet zameškaných neomluvených hodin je minimální; 

 Škola má dobré vztahy s úřady a jinými subjekty; 

 Žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog; 

 Žáci nevyhledávají hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních jevů; 

S primární prevencí je potřeba začít již na počátku docházky na základní školu. Žákům 

jsou poskytovány informace o dané problematice. Cílem MPP je také ve spolupráci s rodiči 

a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je schopna na svůj věk se v dané 

problematice orientovat, umět si zorganizovat svůj volný čas a zvládat sociální dovednosti. 
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3.6 Primární prevence ve vyučovacích hodinách v předmětech 1. a 2. stupně 

Aby došlo k osvojení preventivních kompetencí, naše škola průběžně zpracovává 

konkrétní témata prevence do vzdělávacího procesu, a především do osobnostního a 

sociálního výcviku, který je nedílnou součástí výuky ve všech třídách obou stupňů. 

Prevence je nejčastěji zařazována do předmětů občanské výchovy, chemie, přírodopisu, 

českého jazyka, vlastivědy, prvouky, tělesné a výtvarné výchovy a informatiky. 

Škola dodržuje tyto principy strategie primární prevence:  

Principy vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

na období 2019–2027 a Akčního plánu realizace Národní strategie primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021 (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY ze dne 18. března 2019 č. 190), https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt.  

Jsou také v souladu s Plánem primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

v Jihomoravském kraji (dostupný na https://www.dataplan.info/cz/jmk/rozvojove-

zamery/strategie/strategie-jihomoravskeho-kraje-pro-oblast-rizikoveho-chovani-zavislosti-

a-zavislostniho-chovani-2020-2028?typ=struktura).  

1. komplexní řešení problematiky primární prevence (dále jen PP) rizikového 

chování, začlenění PP do ŠVP, preventivní programy; 

2. kontinuita působení a systematičnost plánování – preventivní působení musí být 

dlouhodobé a systematické;  

3. uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity – Preventivní program školy; 

4. racionální financování a garance kvality služeb – granty MěÚ Slavkov u Brna; 

5. správné směrování a adekvátnost informací, musí odpovídat věku;  

6. včasný začátek preventivních aktivit;  

7. pozitivní orientace PP a vliv na změnu chování daného jedince; 

8. koordinace PP – se školním psychologem, s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, s centry výchovné péče, s OSPOD, Policií ČR, ale především s rodiči; 

 Začlenění primární prevence do ŠVP:  
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1. Výchova k etickým a právním normám (v rámci prvouky, vlastivědy, výchovy ke 

zdraví a občanství, informatiky, exkurzí); 

2. Výchova ke zdravému životnímu stylu (v rámci prvouky, přírodovědy, přírodopisu, 

VOZ, informatiky, tělesné výchovy a všech aktivit souvisejících s průřezovými 

tématy OSV a EVVO atd.);  

3. Rozvoj sociálních dovedností (social-skills) a dovedností sebe ovlivnění (self-

management) napříč všemi předměty v každé věkové kategorii, učit žáky 

sebehodnocení i v oblasti chování, na začátku každého školního roku jsou 

programy všech tříd zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (OSV); 

4. Projektové dny, budování pocitu sounáležitosti. 

4 Řízení a realizace preventivních aktivit 

4.1 Ředitel školy 

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména: 

 Zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na 

primární prevencí rizikového chování; 

 Koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním 

Minimálního preventivního programu a začleněním Školního preventivního 

programu do osnov a učebních plánů ŠVP školy; 

 Řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve 

škole; 

 Jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má 

právo pro výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožnit studium 

k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování; 

 Podporu týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního 

speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy 

při přípravě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivného programu; 

 Spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem 

prevence, podporou aktivit příslušného městského úřadu zaměřených na využívání 

volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se 

zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. 
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4.2 Školní metodik prevence 

Metodické a koordinační činnosti 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání 

sektami, prekriminálního chování a kriminálního chování, rizikových projevů 

sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů; 

 Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce 

s třídními kolektivy apod.), účast na pravidelných setkáváních ŠPP (vždy první 

pondělí v měsíci); Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

v oblasti prevence rizikového chování; 

 Koordinace spolupráce školy s orgány správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními), které působí 

v oblasti prevence rizikového chování. 

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování; 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci rizikového chování v souladu 

s předpisy a ochraně osobních údajů; 

 Vedení písemných záznamů, které umožňují doložit rozsah a obsah činností 

školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření; 

Informační a poradenské činnosti 

 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 

prevence pedagogickým pracovníkům školy; 

 Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 

prevence rizikového chování (OSPOD, SVP, NO, CKI a další odborníci; 
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prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových informací a 

zkušeností; 

 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s TU; 

 Spolupráce s TU při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, participace na sledování úrovně 

rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování; 

 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole 

a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům 

školou a specializovanými školskými zařízeními. 

4.3 Třídní učitel 

 Spolupracuje se ŠMP na zachycování varovných signálů a podílí se na realizaci 

MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě; motivuje k vytvoření vnitřních 

pravidel třídy a podporuje rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky; 

 Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci; 

 Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 

rodinném zázemí, věnuje se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti 

sociálních dovedností. Na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé 

období a konzultují případné problémy, navrhují vhodná opatření. 

4.4 Tým, jeho vzdělávání a supervize 

Základem realizačního týmu je školní metodik prevence, výchovný poradce pro 1. a 2. 

stupeň, speciální pedagog, školní psycholog a vedení školy, kteří zajišťují činnost školního 

poradenského pracoviště. Do týmu patří celý kolektiv pedagogů, především třídní učitelé. 

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

chování spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především ŠMP. Pro pedagogy 

podílející se na realizaci MPP je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který 

pro ně vyhledává nové informace a podněty. Supervizi nad MPP zajišťuje okresní metodik 

prevence, který taky metodicky vede ŠMP. 



 

17 

 

Všichni učitelé včetně metodika prevence se zúčastňují školení dle nabídky a možností 

školy. Věnují se dané problematice i při samostudiu. 

 

Metodickou pomoc škole poskytují:  

Oblastní metodik prevence při PPP Beroun (Králův Dvůr) Mgr. Kateřina Dobrinič (tel. 311 

637 119), dobrinic@pppsk.cz 

Krajský školní koordinátor prevence Ing. Hemerková Pavla (hemerkova@kr-s.cz), tel. 257 

280 314  

Preventivní pracovníci neziskových organizací v regionu (ACET, Safer-internet, Odyssea, 

Magdalena, Edu-team, MP Education...)  

Internetové poradenství pro ŠMP a pedagogy  

Linka 116 000 – poradenství pro školní metodiky prevence, emailová poradna: 

116000@cestazktrize.net 

Síť organizací a odborných zařízení, s nimiž škola spolupracuje: 

na naší škole využíváme služeb školního psychologa (Mgr. Jana Pelinka Doksanská), ke 

které se mohou rodiče se svým dítětem objednat, nebo psycholožka přijde do tříd a řeší 

problémy třídního kolektivu, náznaky šikany...  

5 Další aktivity (viz. přílohy)  

Příklady některých akcí pro žáky 1. stupně jsou návštěva knihovny, příprava na advent, 

vánoční jarmark, dopravní výchova, zdravá výživa, ekologie a mnoho dalších. Pro žáky 2. 

stupně jsou plánovány besedy a programy s problematikou prevence, zúčastní se 

Přírodovědného klokana, budou se věnovat třídění odpadových surovin, navštíví 

Planetárium a další zajímavé aktivity. Práce s žáky 2. stupně je velmi náročná na 

koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata a nedocházelo k jejich překrývání a 

přesycení žáků informacemi. 

mailto:dobrinic@pppsk.cz
mailto:116000@cestazktrize.net
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6 Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost 

Škola řeší problémy spojené s drogami a dalšími formami rizikového chování vzájemně ve 

spolupráci s rodiči. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů a 

žáků. Rodiče jsou informováni prostřednictvím rodičovských schůzek, na webových 

stránkách, v místním zpravodaji, na internetu. S rodiči problémových žáků probíhá 

informace na schůzkách komise. Rodiče mohou využívat konzultační hodiny ŠMP, 

výchovného poradce, služeb školního psychologa a speciálního pedagoga. 

7  Evaluace efektivity MPP 

Při hodnocení MPP využíváme kvalitativní a kvantitativní ukazatele (počet zapojených 

žáků na počet realizovaných akcí). Hodnotíme jednotlivé akce, besedy a přednášky formou 

anketních lístků pro žáky, které budou zadávány bezprostředně po zadávání akce, ale i 

s delším časovým odstupem. Na základě vypočítaného indexu úspěšnosti lze zpracovat 

kvalitativní a kvantitativní analýzu.  Důležitou formou hodnocení je opakované zadávání 

stejných dotazníků, vždy na začátku programu a potom po jeho ukončení. Touto formou 

lze hodnotit individuální změnu ve znalostech, vědomostech, postojích i chování žáků. Při 

hodnocení efektivity prevence lze využít slohových prací a jiných samostatných prací 

žáků. Důležitým vodítkem k hodnocení jsou také dotazy dětí ŠMP prostřednictvím 

schránky důvěry. Pro evaluaci programu je nutné získání informace i od rodičů a široké 

veřejnosti o chování žáků mimo školu. 

8 Závěrečná zpráva MPP 

MPP je konzultován s ředitelkou školy, výchovnými poradkyněmi speciální a sociální 

pedagožkou. Na konci školního roku bude vyhodnocena jeho účinnost.  Škola má 

vypracovaný krizový a bezpečnostní plán při řešení šikany a dalších sociálně 

patologických jevů. Vedení školy je informováno o výskytu jakéhokoli projevu rizikového 

chování. Pokud se problém objeví, je řešen TU, ŠMP, popř dle potřeby dalšími 

výchovnými pracovníky. Neprodleně jsou informováni rodiče. Cílem prevence je 

předcházet ve škole všem patologickým jevům, aby se žáci i pedagogové cítili ve škole 

bezpečně.      
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9 Přílohy 

 Číslo 1 Legislativa 

 Číslo 2 Akce školy 

 Číslo 3 Kontaktní adresy 

 Číslo 4 Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka 

s PAS (porucha autistického spektra) 
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Příloha č.1 - legislativní předpisy 

Zákony 

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

jiném vzdělávání (Školský zákon); 

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

zákonů; 

Vyhlášky 

 Vyhláška č. 72 /2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných; 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Metodická doporučení 

 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28); 

 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních,  

(Dokument MŠMT č.j.: 21149/2016; 

 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

(Dokument MŠMT č.j.: 14423/1999-22), (Věstník MŠMT sešit 5/1999); 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví  

(Dokument MŠMT č.j.: 10194/2002-14); 

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

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT  

(Dokument MŠMT č.j.: 37014/2005-25); 

 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, 

(Dokument MŠMT č.j.: 11691/2004-24); 

 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení 

s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na 

dětech a mládeži páchané (Dokument MŠMT č.j.: 25884/2003-24); 

 Metodické doporučení (Dokument MŠMT č.j.:32548/2017-1) – záškoláctví; 

 Metodické doporučení (Dokument MŠMT č.j.:32549/2017-1) – kyberšikana a další 

formy kybernetické agrese. 

 

 

  Strategie 

 Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a 

závislostního chování 2020-2028 
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Příloha č.2 - Akce školy – aktivity pro žáky 

ŠKOLA: Základní Škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 
Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, okr. Vyškov 

ŠKOLNÍ ROK: 2020/21 

 

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE: 

PhDr. Martina Tesaříková 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: 

PhDr. Hana Frimmerová – poruchy učení a chování - 2. stupeň 

Mgr. Martin Bauer – kariérové poradenství 

Mgr. Šárka Povolná – poruchy učení a chování – 1. stupeň 

Mgr. Michaela Šimáčková – školní psycholog 

Mgr. Markéta Matyášová – speciální pedagog 

 

AKTIVITY PRO ŽÁKY 

A. Tematické bloky 

Téma Třída Odpovídá Hodnocení 

Spolupracující třída, rodina, škola, 
bezpečný internet (facebook) 

6. 
ABCD 

Vyučující VkZ, 
OV, Inf 

 

    

Třídnické hodiny (aktuální témata) 6.-9. roč. TU  

    

Prevence kouření, šikany, zdravý životní 
styl 

7. 
ABCD 

Vyučující OV  

    

Protidrogová prevence, první pomoc, 
profesní orientace, Kyberšikana, anorexie 

8. ABC Vyučující OV, 
Př, Pč, Inf, VP          

 

    

Sexuální výchova, prevence AIDS, volba 9. ABC Vyučující Pč,  
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povolání Př, VP 

    

Bezpečný internet  5. ABC Vyučující Inf  

    

Vztahy ve třídě 4. AB TU, vyučující 
ČaS 

 

    

Cesta do školy 3. AB PČR, měst. 
policie, TU 

 

    

Rasismus, xenofobie  9.ABC Vyučující D  

    

    

 

B. Jednorázové akce 

Téma Třída Odpovídá Hodnocení 

Pravidla slušného chování  6. – 9. roč. TU  

Výjezdový pobyt 6. roč. Líznar, 
Šmerda 

 

Drogy – prevence 7. roč. Tesaříková  
    

Testy rizik 1. roč. Povolná, 
Matyášová 

 

Kyberšikana 8. roč. Pěnčíková 

Povolná 

 

Bezpečí na internetu 5. roč. Pěnčíková 

Povolná 

 

    
Konzultační hodiny 

Zajišťuje Místo Čas Hodnocení 

Frimmerová – poruchy učení a chování 2. 
st. 

Kancelář 
školy 

dle 
dohody 

 

Bauer – kariérové poradenství ŠPP,přízemí 
NB 

dle 
dohody 

 

Povolná – poruchy učení a chování 1. st. Kabinet VP     
1. st. 

dle 
dohody 

 

Tesaříková – ŠMP Kabinet HV 
2.patro SB 

dle 
dohody 
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Schránky důvěry 

Zajišťuje Místo Hodnocení 

Tesaříková Přízemí NB u jídelny, 2. patro SB 
u kabinetu VP 1. st. 

 

   

 

Stálá nástěnka 

Zajišťuje Místo Hodnocení 

Tesaříková Přízemí NB  

   
 

Propagační materiály, knihovna 

Zajišťuje Místo Hodnocení – 
využití 

Frimmerová, Povolná – poruchy učení Kabinet VP 1. st.  

Bauer – propagační materiály SŠ Kabinet TV  

Tesaříková – prevence Kabinet HV  

   

 

Informace o institucích 

Zajišťuje Místo Hodnocení 

Frimmerová, Povolná  – PPP Kabinet VP     1. 
st 

 

Bauer – SŠ, IPS  ŠPP  

Tesaříková – prevence Kabinet HV  

   

 

Informace pro rodiče 

Zajišťuje Způsob informování Místo Hodnocení 

Tesaříková-prevence Leták, web ZŠ, Informační list pro 
nové žáky           

SRP, web  
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Spolupráce s odborníky 

Instituce Forma spolupráce Hodnocení 

OPPP Vyškov Konzultace, integrace, 
školení 

 

PPP Brno Zachova (všechny pobočky) Konzultace, integrace   

OSPOD MěÚ Slavkov u Brna Předávání informací 
(absence) 

 

Obvodní dětští lékaři Ověřování absence  

Spolupráce s Policií ČR Zprávy o žácích  

   

 

Ostatní spolupráce 

Instituce Forma spolupráce Hodnocení 

DDM Slavkov u Brna Volnočasové aktivity  

Junák Slavkov u Brna Soutěže  

Úřad práce Vyškov Lekce v IPS  

Lipka Brno Výukové programy  

Anabell Prevence anorexie  

Spondea Brno Výukové a preventivní 
programy 

 

Acet Vyškov Výukové a preventivní 
programy 

 

 

Školení 

Instituce Téma Datum Hodnocení 

DVPP Dle aktuální nabídky   

    

 

01.09.2020                                                                           

Zpracovala: PhDr. Martina Tesaříková                     
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Příloha č.3 - kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení, lékaře 

Název pracoviště Adresa kontakty 

PPP Vyškov, p.o. Jungmanova 2, 
Vyškov 

517 348 706, 
podatelna@opppvyskov.cz 

SPC Brno, p.o. Ibsenova 1, Brno – 
pro děti 
s mentálním 
postižení, 

www.ibsenka.cz 

SPC Brno, p.o. Štolcova 16, pro 
děti s poruchou 
autistického 
spektra 

www.autistickaskola.cz/spc/pro-
klienty-spc 

SVP Brno Veslařská 252, 
Brno 

www.svpbrno.cz 

SVP HELP ME Bořetická 2, Brno www.svphelp.me 

Krizové centrum Psychiatrická 
klinika FN Brno 
Bohunice 

Tel.: 532 232 078 – nepřetržitý provoz 

Linka naděje Psycholog. pomoc 
po telefonu 

Tel.: 532 232 333 – nepřetržitý provoz 

Krizové centrum 
pro děti a 
dospívající  

Hapalova 4 www.krizovecentrum.cz 

SPONDEA při 
ČČK Brno, o.p.s. 

Krizové centrum – 
násilím ohrožené 
děti  

www.spondea.cz 

Fond ohrožených 
dětí Brno 

 www.fod.cz 

Modrá linka, o.s. Linka důvěry pro 
děti a mládež 

www.modralinka.cz 

Bílý kruh bezpečí Pomoc dětem 
trestných činů v 
ČR 

www.bkb.cz 

Centrum pro 
rodinu a soc. péči 

 www.crsp.cz 

Manželská a 
rodinná poradna 

 www.manzelskaporadna-brno.cz 

Annabell, o.s. Poruchy příjmu 
otravy 

www.anabell.cz 

Ratolest Brno, o.s. Tř. kpt. Jaroše, 
Brno 

www.ratolest.cz 

Občanská poradna  www.obcanskeporadny.cz, 

http://www.obcanskeporadny.cz/
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Brno www.poradnabrno.eu 

Triada – 
poradenské 
centrum, o.s. 

 www.triada-centrum.cz 

IQ Roma Servis, o. 
s. 

 www.iqrs.cz 

Piafa Vyškov, z.ú. Nosálovská 2/53 515 539 212, mail: piafa@piafa.cz 

OSPOD Slavkov u 
Brna 

Palackého nám., 
Slavkov 

 

Policie ČR, 
Slavkov u Brna 

 544 221 533 

Městská policie 
Slavkov u Brna 

 725 746 435 

MUDr. Šilerová  544 423 459 

MUDr. Flodrová  544 221 605 

MUDr. Baránková  544 221 561 

Nemocnice 
Vyškov 

 517 315 957 (služba), 517 315 235(6) 
dětské odd. I. a II. 

Diagnostický ústav 
Brno 

Hlinky 140, Brno 543 420 751 do 15.30 hod, 543 420 753 
po 15.30 hod a o víkendu a svátcích 

Linka bezpečí Bezplatná linka www.linkabezpeci.cz , tel: 116 111 

Linka důvěry  www.linkaduvery.cz, tel: 585 417 

Linka důvěry dětí 
a mládeže 

 585 414 600 

Vzkaz domů Dítě na útěku www.ditenauteku.cz, tel: 800 111 113 

Linka první 
psychické pomoci 

 116 123 

Linka pro 
pedagogy 

 841 220 220, 777 711 439 

Rodičovská linka  840 111 234, 606 021 021 

Drogová poradna  www.drogovaporadna.cz 

Centrum prevence  www.centrumprevence.cz 

Šikana   www.sikana.cz 

   

 

 

 

 

 

http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkaduvery.cz/
http://www.ditenauteku.cz/
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Příloha č. 4 - Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se 

žáka s PAS (porucha autistického spektra) - vzor 

Jméno a příjmení žáka: 

Datum narození: 

Místo trvalého pobytu:  Kontaktní údaje na zákonného zástupce/telefon 

(v případě zletilého žáka na kontaktní osobu) 

 

Název a adresa školy/školského zařízení, ročník: 

Ošetřující lékař/odborný lékař:   

(na základě souhlasu zákonného zástupce uváděno pro případ konzultace při vzniku 

problémové situace např. psychiatr, neurolog atp.) 

Pedagogický pracovník školského poradenského zařízení spolupracující na vytváření 

„Krizového plánu“: 

Třídní učitel: 

Druhý pedagog ve třídě: 

Asistent pedagoga: 

Ostatní vyučující žáka: 

Vychovatel/vychovatelka: 

Osoby zajišťující specializované činnosti ve škole/školském zařízení (např. fyzioterapeut, 

speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce atd.): 

Aktuální zdravotní stav žáka: 
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Aktuální stav žáka (obsahuje popis speciálních vzdělávacích potřeb dle doporučení 

školského poradenského zařízení): 

Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u konkrétního žáka 

v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti konkrétních osob, v jejich 

přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin, únava a „přetažení“, 

přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, nepohodlí, změny 

aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho aktuální naladění): 

Doporučený postup prevence vzniku problémových situací (postup zpracován na základě 

osobnostní charakteristiky žáka viz „Popis obtíží žáka“ a dle doporučení školského 

poradenského zařízení, součástí plánu je „záznamový arch“ sloužící jako podklad pro 

vyhodnocování vhodně nastavených opatření pro prevenci vzniku nevhodného chování 

žáka, problémového chování či problémové situace): 

Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis 

konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či problémové 

situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, včetně přesného 

stanovení podmínek, kdy a za jakých okolností škola žádá o pomoc jiné odborníky, např. 

linku 155): 

 

Podpisy informovaných osob (všech, kteří jsou s žákem v interakci v době jeho pobytu ve 

škole nebo školském zařízení): 

Podpis žáka: 

Podpis zákonného zástupce/kontaktní osoby v případě zletilého žáka:  

 

Místo, datum: ……………………………………………………………………….                                                                     

Zpracoval/a: …………………………………………………………………………. 

Podpis ředitele školy: …………………………………………………………………. 
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