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Vypracovala: Mgr. Petra Kiprá školní metodik prevence  

Schválil: Mgr. Petr Kapounek ředitel školy  

Datum: 30. 8. 2018  

Přílohy: Krizový program proti šikanování 

      Řešení rizikového chování v krizových situacích 



Preventivní program je vypracovaný pro potřeby žáků a pedagogických 

pracovníků naší školy a navazuje na aktivity realizované́ v této oblasti          

v předchozích školních letech.  

Program primární prevence reaguje na aktuální problematiky a potřeby 

žáků ve škole, ale i mimo ni. Snahou je, aby se preventivní výchovně – 

vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy.  

Věková skupina našich žáků patří mezi nejohroženější skupinu                   ve 

společnosti, co se týká rizikového chování, proto je důležité poskytnout 

žákům v co největší míře informace z nejrůznějších oblastí (př. drogová 

problematika, kyberšikana, poruchy příjmu potravy), být připraveni 

naslouchat jejich otázkám, problémům a hovořit s nimi.   

  

Cíle Preventivního programu:  

• výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního 

sociálního chování a rozvoj osobnosti  

  

  

Dlouhodobé cíle:  

• zlepšování sociálních vazeb žáků prostřednictvím pravidelných 

třídnických hodin (1x měsíčně - 1 vyučovací hodina)   

• zlepšení komunikačních schopností a dovedností žáků, 

sebeovládání a nenásilné zvládaní konfliktů  

• zvýšení odolnosti žáků vůči každodennímu stresu  

• zlepšování školního prostředí a budování pozitivního klimatu               

ve škole  

• podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu  

• nabídka možností pro hodnotné využití volného času  

• podpora průběžného vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

rizikových projevů chování  

• rozvoj komunikace mezi pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči a 

pedagogy navzájem  

• vzájemná informovanost a spolupráce mezi pedagogy a Školním 

poradenským pracovištěm  

  

  

  



Krátkodobé cíle:  

• sledování rizikového chování našich žáků – agresivní chování vůči 

sobě navzájem, vulgarismy, arogantní chování  

• zaměření se na poruchy chování žáků s ohledem na to, jaké případy 

již byly v minulosti zaznamenány a řešeny  

• monitorování absence žáků, zejména vyhýbání se školní docházce 

z důvodu nahlášených písemných prací nebo zkoušení  

• důsledný dohled o přestávkách na chodbách z důvodu možného 

zamezení vzniku rizikových projevů chování  

  

  

  

  

  

Aktivity směřující k realizaci Preventivního programu zaměřeného 

na žáky školy:  

  

• Třídnické hodiny   

o realizace jednou měsíčně od 4. - 9. třídy  

o zaměření na formování třídního kolektivu a podporu dobrých 

vztahů ve třídě  

o cílem je budování zdravého třídního kolektivu, prevence 

rizikových forem chování, objevování těch forem chování, příp. 

reakce na již vzniklé projevy rizikových forem chování   

  

  

• Školní poradenské pracoviště  

o složení:   

 výchovný poradce: Karin Koláčková  

 školní psycholožka: Mgr. Bohdana Vojtíšková    

 metodik prevence: Mgr. Petra Kiprá  

 speciální pedagogové: Mgr. Romana Pánková,            

          Mgr. Gabriela Přidalová   

o zaměření na:  

 péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – 

zaměření na děti se speciálními poruchami učení               

a chování, nadané děti, žáky ze socio-kulturně  



znevýhodněného prostředí  

 náprava specifických poruch učení   

 náprava vad řeči  

 práce se třídou  - posílení třídního kolektivu, spolupráce 

jednotlivých žáků - komunikační dovednosti  

 prevence výskytu rizikového chování   

 poskytování odborných informací a kontaktů mimo 

školní prostřední  

 kariérové poradenství o pravidelná setkávání jednou 

měsíčně slouží k vzájemné informovanosti   

  

• Adaptační pobyt žáků 6. ročníků   

o realizace – září 2018  

o účast co největšího počtu žáků všech tříd 6. ročníků  

o cíl:  

 stmelení nových třídních kolektivů  

 vznik a rozvoj sociálních vazeb mezi všemi třídami            

6. ročníků  

 prevence psychopatologických jevů  

 účast všech třídních učitelů a školní psycholožky  

  

  

• Adaptační pobyt žáků 8. ročníků  

o realizace – září 2018  

o účast co největšího počtu žáků z obou tříd 8. ročníků  

o cíl:  

 stmelení nových třídních kolektivů z důvodu spojení tříd  

 účast obou třídních učitelů a školní psycholožky  

  

  

• Nenech to být  

  

o Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující 

proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém 

světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní 

způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku.  

  



  

• Volná hodina  

o žáci 8. a 9. ročníku mají možnost využít svůj volný čas                   

v počítačové učebně v době volné hodiny  

  

  

• Konzultační hodiny všech pedagogů  

o předcházení školní neúspěšnosti   

  

  

• Schránka důvěry  

o umožnění žákům sdělit své pocity, obavy, ale i dotazy                

na různá témata  

  

• Spolupráce s organizacemi mimo školní prostředí  

o PPP Sládkova  

o SVP Help me  

o SVP Veslařská  

o Společnost Podané ruce o.p.s.  

o Anabell  

o Policie ČR, Městská policie Brno  

o OSPOD  

o další instituce dle vzniklých potřeb  

  

  

Aktivity směřující k realizaci Preventivního programu zaměřeného 

na pedagogické pracovníky školy:  

  

• Školní poradenské pracoviště předává pravidelně informace 

pedagogům na poradách   

• Pedagogové se účastní školení, workshopů pro rozšíření a 

prohlubování jejich profesních znalostí  

• Výchovný poradce se účastní pravidelných schůzek pro výchovné 

poradce, kde je seznamován a informován o aktuálním dění v dané 

problematice  

• Metodik prevence se účastní pravidelných schůzek metodiků 

prevence PPP Sládkova, kde je seznamován a informován                   



o aktuálním dění v dané problematice, nabídce preventivních 

programů nabízených PPP Sládkova i jinými organizacemi  

  

  

  

Aktivity směřující k realizaci Preventivního programu formou 

spolupráce s rodinou:  

  

• třídní schůzky – 5x za školní rok  

• osobní kontakt rodičů s jednotlivými pedagogy i pracovníky Školního 

poradenského pracoviště – kontaktní údaje na webu školy, včetně 

konzultačních hodin všech vyučujících  

• web školy  

• od rodičů očekáváme:  

o pomoc při odhalování sociálně rizikových jevů – rodiče 

nebudou zakrývat zjištěné skutečnosti a v zájmu svého dítěte 

nebudou k problematice lhostejní a budou přístupní radám 

odborníků  

o s jejich pomocí chceme nežádoucí formy chování co nejvíce 

omezit i v mimoškolním prostředí  

o aktivní zájem o žáky, dění ve škole  

o spolupráci s pedagogy  

• snaha zapojit rodiče do dění školy:  

o Vánoční jarmark  

o Akademie  

o Den otevřených dveří  

o projekt Pohádková škola  

  

  

  

  

  

  

  


