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ÚVOD 

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. 

Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje se účinnost, průběh, 

měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní 

inspekce.  

Pro vypracování Školní preventivní strategie bylo použito Metodické doporučení k 

primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských  

zařízeních (č.j. 21291/2010-28 z 1.11.2010), Metodický pokyn ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

(č.j. MSMT-21149/2016) ve znění pozdějších předpisů  a dále Národní strategie primární 

prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na období 2019 – 2027 , Strategie prevence rizikového chování 

u dětí a mládeže v Moravskoslezském  kraji na období 2013 – 2018. 

Nárůst různých forem rizikového chování, včetně zneužívání návykových látek u 

mládeže a dětí školního věku je celospolečenský problém. Děti patří k nejohroženější skupině, 

proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout 

žákům co nejvíce informací o problematice rizikového chování, naslouchat jejich problémům 

a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

 

1  SOUČASNÝ STAV ŠKOLY 

Škola se nachází v obci Mokré Lazce, v okrese Opava. Jde o školu malotřídní (4 třídy), kterou 

navštěvují žáci 1.- 5. ročníku. Mohou ji navštěvovat i žáci se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Většina vyučujících je kvalifikována k výuce na základní škole. Výuka probíhá 

v jedné budově, ve které se nachází učebny, tělocvična, školní družina. Školní jídelna se 

nachází v budově MŠ a je žákům přístupna přes školní dvůr a zahradu. Na školním dvoře byla 

v minulém roce vybudována venkovní učebna pracovně- technických činností. 

Převážná většina žáků naší školy jsou děti z Mokrých Lazců, výjimečně děti dojíždí z  blízkých 

vesnic (Lhota u Opavy), nebo z Opavy. V letošním školním roce (2019-2020)  naši školu 
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navštěvuje 60 žáků, dvě žákyně 4. ročníku jsou vedeny jako žákyně se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jsou v naší škole integrovány.  

Žáci mají možnost zapojení do mnoha zájmových kroužků pořádaných pedagogickými 

pracovníky a externisty. Většina žáků využívá možnost navštěvovat školní družinu. Velká část 

školních akcí probíhá za společné účasti všech žáků a pedagogů všech ročníků, proto se 

všichni dobře znají a je tím rozvíjena vzájemná komunikace a spolupráce. 

Při současné tendenci zvyšování rozvodovosti v českých rodinách pochází z neúplných rodin 

i někteří naši žáci. To je i jedním z důvodů naší snahy o úzkou spolupráci s rodiči.   

Škola má kontakty na organizace a odborníky, kteří pracují v oblasti prevence rizikového 

chování a jejich pomoc využívá. Jsou jimi např. Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě, 

Speciálně pedagogické centrum v Opavě, odbor sociálně právní ochrany dětí Magistrátu 

města Opavy, aj. 

 

2 PREVENTIVNÍ AKTIVITY ŠKOLY  

Jedná se o komplex činností, a to zejména o: 

• systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní 

výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických 

psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, 

metody vyváření pozitivních vztah mezi žáky a řešení problémových situací, 

• vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, 

• uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, 

zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, 

• diferencované aplikování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na 

jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže, 

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

z hlediska rizik výskytu rizikového chování a uplatňování různých forem a metod 

umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých, 

• poskytování poradenských služeb a zajišťování specializovaných poradenských 

služeb, 

• spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu 
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3 STAV ŠKOLY Z HLEDISKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A JEJÍ ZAMĚŘENÍ 

 

3.1 Vztah učitel – žák 

Všichni pedagogové školy se společně  snaží o vytvoření vzájemné důvěry mezi učitelem a 

žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor a potřeby. Učitel 

se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování 

pozitivního vztahu s rodiči a sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen 

komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, 

apod. Na základě dosažení dohod o společných cílech a postupech dochází k celkové a 

jednotné podpoře žáka. 

 

3.2  Skupinová práce žáků- podpora spolupráce 

Žáci ve vyučování spolupracují v dvojicích, ve skupinách i ve skupinách napříč třídami. Učitel 

věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů 

skupiny, reflektuje a sdílí s žáky výsledky skupinové práce a podporuje tak rozvoj kompetencí 

týmové práce, předcházení a případné řešení konfliktů. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat 

své názory a vhodným způsobem reagovat na kritiku. 

 

3.3 Vztah učitel- dítě- rodič 

Rodiče mají možnost sdělovat své názory, požadavky a postoje k realizaci prevence rizikového 

chování v průběhu pravidelných třídních schůzek nebo během individuálních konzultací.  

Problémy bývají řešeny formou diskuse, kdy se většinou rodiče obracejí na třídního učitele 

svého dítěte. Ten následně řeší problém sám nebo požádá o spolupráci školního metodika 

prevence rizikového chování a výchovného poradce.   

Poznat důkladněji prostředí školy a lépe tak chápat potřeby svých dětí mohou rodiče i 

prostřednictvím návštěvy výuky ve „Dnech otevřených dveří“. Pro zlepšení kontaktů jsou na 

internetových stránkách školy e-mailové adresy vyučujících.  
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4 POTŘEBNOST STRATEGIE 

 Program je realizován proto, aby se zlepšila situace v oblasti výskytu projevů rizikového 

chování žáků nejen ve škole, ale i ve společnosti. Zdravý způsob života by měl být soustavně 

začleňován do vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Více informací z této oblasti by mělo být 

dobrým pomocníkem do jejich dalšího života.         

 Škola pomáhá rodičům v rozvoji dítěte a při jeho vzdělávání. Vedle rodiny a školy jsou do 

problému zainteresovány i další orgány a složky, které se zabývají právní ochranou dětí.  

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

zejména:  

• vysoká společenská tolerance k legálním drogám,  

• liberalizace drogové politiky, 

• nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivní kouření v rodině a na veřejnosti,  

• podceňování primární prevence - prevence pouze ve škole, po skončení vyučování 

nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků - absence prevence v rodinách. 

 

5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE V ZŠ MOKRÉ LAZCE 

 Školní metodik prevence (ŠMP)  

 metodicky vede a koordinuje prevenci ve škole, realizuje preventivní aktivity, 

 seznamuje ředitelku školy s podrobnostmi preventivního programu školy na daný 

školní rok ,  

  spolupracuje s výchovným poradcem (ředitelka školy), 

 zúčastňuje se odborných seminářů a porad ŠMP a informuje ostatní pracovníky školy 

o závěrech,     

  vytváří Minimální preventivní program, Školní preventivní strategii, podílí se na jejich 

realizaci a hodnotí úspěšnost,  

 detailně rozpracovává a každoročně vyhodnocuje preventivní aktivity školy ve 

spolupráci s ostatními  pedagogy, kteří realizují preventivní aktivity v rámci výuky ve 

svých třídách, 

 aktualizuje informace z oblasti prevence rizikového chování na webových stránkách 

školy,  



  ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE 
 příspěvková organizace, okres Opava 
 Hájová 98 
 747 62 Mokré Lazce 

6 
 

 zpracovává podněty rodičů a zástupců obce z jednání školské rady z oblasti 

preventivních aktivit.   

  

 Výchovný poradce (VP) 

 intenzivně spolupracuje s metodikem prevence na realizaci preventivních aktivit, 

 zaměřuje se na žáky s výchovnými a studijními problémy, vyhledává žáky, kteří jsou 

ohroženi ve vztahu k problémům prevence,  

 odkazuje na další poradenské možnosti.  

 

Ředitel školy (ŘŠ)  

 vytváří materiální, personální, časové a další podmínky pro realizaci preventivních 

aktivit, 

 sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů, sleduje problémy v kontextu 

celé školy a provádí personální a organizační opatření, 

 svolává porady pedagogických pracovníků, 

 komunikuje s odborníky z oblasti prevence.  

 

Třídní učitelé (TU)  

 spolupracují na realizaci preventivních aktivit tím, že se věnují žákovi v rámci výuky, 

rozvíjí jeho kompetence v oblasti sociálních dovedností, 

 provádějí průběžnou diagnostiku žáků i celé třídy, 

 vyhodnocují sociální klima ve třídě.  

Třídní učitelé jsou v kontaktu s rodinou žáka a poskytují o něm informace při třídních 

schůzkách.  

Odborné instituce  

 spolupracují na realizaci preventivních aktivit (PPP – okresní metodik prevence, externí 

instituce, aj.).  
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6 STANOVENÉ CÍLE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 

 

6.1 Dlouhodobé cíle  

o snížit nárůst negativních jevů u dětí výchovou ke zdravému životnímu stylu, 

o posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého života, 

o zvyšovat zdravé sebevědomí, poznání sebe sama, 

o vybudovat osobnost člověka s pozitivním hodnotovým systémem, s dovedností 

řešit problémy, 

o naučit smysluplně využívat volný čas, 

o posilovat komunikační dovednosti, budovat přátelské vazby, 

o zlepšit sebeovládání, naučit zvládat konflikt, stres, úzkost, 

o dopřát jednotlivým žákům pocit úspěchu a seberealizace odpovídající jejich 

osobním možnostem, 

o zkvalitňovat klima a prostředí školy, 

o seznamovat rodiče a ostatní veřejnost s problematikou rizikového chování, 

o podávat žákům základní informace: o společensky nežádoucích jevech, jako 

jsou drogy, šikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, 

homofobie, extremismus, tabakismus, násilí, krádeže, negativní působení sekt, 

rizikové sexuální chování, rasismus, intolerance, antisemitismus,  

o hledat cesty k řešení problematických situací, 

o orientovat se v nabídce institucí, které mohou pomoci (linky důvěry, krizová 

centra), 

o v co největší míře zapojit do programu prevence třídní učitele (projekty, 

společné akce, třídnické hodiny, apod.) 
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6.2 Krátkodobé cíle 

ŽÁCI:  

➢ ověřit pozitivní vliv pobytu dětí na škole v přírodě v září 2019 na posílení a zlepšení 

vztahů mezi žáky a adaptaci nových žáků 1. třídy na školní kolektiv, 

➢ věnovat zvýšenou pozornost žákům s horší sociální adaptací v kolektivech tříd a to 

v úzké spolupráci s rodiči, 

➢ předcházet projevům agresivity, šikany mezi spolužáky a drobného vandalismu. Vést 

k odmítání nevhodného hrubého vyjadřování žáků vůči spolužákům, rodičům a 

dospělým. Sestavit pro žáky jasná základní pravidla soužití ve třídě i v rámci školy, 

navazující těsně na školní řád a důsledně vyžadovat jejich plnění, 

➢ zvyšovat povědomost starších žáků o drogové problematice, 

➢ rozvíjet zdravý životní styl, 

➢ zakomponovat témata prevence RCH do jednotlivých výukových předmětů (dopravní 

výchova, finanční gramotnost, využívání volného času), 

➢ hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy jsou zaměřeny na tvorbu literárních a 

výtvarných děl, která jsou zasílána do celostátních soutěží, 

➢ uvádět dopravní výchovu do praxe (návštěva dopravního hřiště, vyjížďky na kolech ve 

školní družině), 

➢ rozšiřovat informovanost o nebezpečí šikany a kyberšikany, 

➢ zvyšovat informovanost žáků o nebezpečí závislosti na virtuálním světě, 

➢ zapojit žáky do školních projektů, 

➢ vést ke vzájemné pomoci a ohleduplnosti, k sociální a právní odpovědnosti za sebe a 

svá jednání 

RODIČE 

➢ seznámit s preventivní strategií školy, školním řádem a MPP školy, 

➢ na školní nástěnce zpřístupnit odkaz odborné pomoci, také na webových stránkách 

školy, rovněž u školního metodika a ředitelky školy, 

➢ zapojit co nejširší okruh rodičů do spolupráce se školou, s žáky i s třídními učiteli, 

ve vyučování i mimo ně, 

➢ seznámit rodiče s projektem „Nenech to být“,  www.nntb.cz 

➢ zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost o dětech, 

➢ nabídnout konzultační hodiny (dle domluvy v jednotlivých ročnících) 
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PEDAGOGOVÉ 

➢ úzce mezi sebou spolupracovat a hledat včasná řešení problémů spojených s rizikovým 

chováním žáků, které se objeví během školního roku. Je nutné písemné vedení 

dokumentace vážnějších rizikových projevů žáků a jejich řešení, 

➢ využít nabídky preventivních programů nabízených školám během školního roku nebo 

využití pomoci okresního preventisty v rámci tříd (po vyhodnocení situace ve třídě a po 

domluvě se školním preventistou), 

➢ pro rodiče (dle zájmu) uspořádat odborné přednášky, které jim mohou pomoci řešit 

aktuální problémy s dětmi (šikana, zdravé životní návyky, logopedie), 

➢ realizovat projekty, 

➢ vytvořit MPP pro daný školní rok, 

➢ účastnit se seminářů v oblasti prevence 

➢ průběžně informovat o novinkách, seminářích a projektech v oblasti prevence 

 

7 REALIZACE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 

 

7.1 Realizace prevence ve výuce  

1. - 3. ročník  

Žák 

✓ rozliší vhodné a nevhodné chování, 

✓ respektuje pravidla soužití mezi žáky a učiteli,  

✓ pozná smysl slov „osobní bezpečí“, „ohrožení“ , 

✓ vyhledá pomoc v případě osobního nebezpečí nebo ohrožení cizí osobou,  

✓ pojmenuje zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu,  

✓ pozná pojem závislost,  

✓  pozná jednoduché způsoby odmítání návykových látek, 

✓ rozpozná nebezpečí šikanování a týrání,  

✓ vyjmenuje základní lidské potřeby zdravého životního stylu    
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4. - 5. ročník  

Žák  

✓ má povědomí o zdraví jako lidské hodnotě,  

✓ osvojuje si zdravý životní styl,  

✓ rozpozná rizika spojená s užíváním návykových látek,  

✓ předvede způsoby odmítání návykových látek ve styku se svými vrstevníky, 

✓ uvědomuje si nebezpečí závislosti na PC, televizi, hracích automatech,  

✓ popíše patologické formy chování, 

✓ rozpozná projevy lidské nesnášenlivosti,  

✓ vyhledá instituce a telefonní čísla, kde může požádat o pomoc 

v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva, 

✓ přijímá a respektuje pravidla spolupráce v kolektivu 

 

8 OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ  

Všichni pedagogičtí pracovníci dbají, aby uplatňovaná prevence forem rizikového 

chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence forem 

rizikového chování u žáků dotýká, a to v: 

▪ oblasti  zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, 

výživa a pohybové aktivity),  

▪ oblasti  společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence),  

▪ oblasti přírodovědné (biologie člověka, biologické účinky drog, chemie),  

▪ oblasti výchovy ke zdraví a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, 

vedení domácnosti, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace),  

▪ oblasti sociálně-právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle 

reklamy), 

▪ oblasti sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, kriminalita, 

delikventní chování, šikanování, rasismus).  

  

 

 

8.1  Specifická primární prevence 
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Jsou to aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a 

omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.  Jedná se o:  

▪ všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve 

zjišťován rozsah problému nebo rizika,   

▪ selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat 

zvýšenou hrozbu rizikového chování,   

▪ indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických 

vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.   

  

8.2 Nespecifická primární prevence 

 

 Jsou to veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního 

sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. 

Jedná se o zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k 

dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k 

odpovědnosti za sebe a své jednání.   

 

   

8.3 Efektivní primární prevence 

 

 Zahrnuje kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především 

programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění 

komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování 

zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.  

 

 

V Mokrých Lazcích dne 4.9.2019           

Ředitelka školy:  Mgr. Jaromíra Bubová     

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Čelůstková                 
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