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Školní preventivní strategie 2016 - 2020 

Škola vytváří tuto školní preventivní strategii jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní 

systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Pro školu je závazný a je součástí školního 

vzdělávacího programu. Je koncipován podle potřeb žáků a podmínek školy. Strategie je zaměřena na 

všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího  

a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem s některými typy 

specifických vývojových poruch chování. 

Vytyčení rizikových projevů chování  

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje hlavní 

aktivity v následujících oblastech prevence:  

a) šikanování a jiné formy násilného chování  

b) záškoláctví  

c) kriminality, delikvence, vandalismu  

d) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu  

e) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže  

f) užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek 

g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling)  

h) diváckého násilí  

i) komerčního sexuálního zneužívání dětí  

j) syndromu týraných a zneužívaných dětí  

k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí a závislosti na politickém a náboženském 

extremismu  

l) domácího násilí  

m) poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

Dlouhodobé cíle 

 rozvoj vztahů v kolektivu, důraz na týmovou spolupráci v přátelském ovzduší a prostředí, 

rovnocenný projev žáků 

 kamarádské vztahy 

 adaptace na školní prostředí, poznávaní vlastních členů třídy 
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 zaměření se na rizikové situace ve vztazích s důrazem na jejich řešení a na důsledky při 

nedodržování základních pravidel jak ve škole, tak v domácím prostředí 

Střednědobé cíle 

 diagnostika třídy, následná práce s kolektivem 

 zlepšení sociálního klimatu ve třídách a vztahů mezi třídními kolektivy 

 vytvoření kvalitních vztahů mezi pedagogy a žáky 

 vytvoření tvůrčí atmosféry ve škole 

 prohlubování umění komunikace mezi vrstevníky, žáky a dospělými 

 posilování zdravého sebevědomí, umění přiměřeně se prosadit v kolektivu 

 prohlubování výchovy ke zdravému životnímu stylu se zaměřením na výchovu ke zdraví, osobní 

a duševní hygienu, zdravou výživu a pohybové aktivity 

 Krátkodobé cíle 

 vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 respektování osobnost každého dítěte 

 podpora sebedůvěry a pěstování zdravého sebevědomí a duševní hygieny 

 využití protistresových aktivit (relaxace, efektivní a účelné zpracování emocí) 

 vytváření funkčních pravidel chování třídních kolektivů se snahou aplikovat je a dodržovat  

v denní praxi ve škole 

 vedení žáků k asertivnímu chování tak, aby dokázali zvládnout negativní sociální vztahy, 

porozumět emocím a pojmenovat je, pochopit právo na omyl 

 nabídnout žákům vyplnění volného času formou hodnotných volnočasových aktivit a akcí školy 

Cílem nás všech pedagogů je aktivně se zapojit do realizace programu ve vyučovacích hodinách při 

komunikaci se žáky na neformální bázi, výchovou vlastním příkladem a k vzájemné informovanosti  

o chování žáků. 

Očekávané výstupy 

 znalost negativních vlivů při užívání návykových látek na zdraví člověka 

 osvojení si metod odmítání návykových látek 

 zaujetí zdravého životního postoje 

 získání správných zdravotních návyků 
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 rozpoznání forem násilí 

 obrana proti různým formám násilí 

 ovládání sociálních dovedností 

 organizace volného času a jeho vhodné využívání  

Metody a formy práce 

Jako optimální vyučovací postupy v oblasti prevence rizikového chování využívají učitelé různé metody 

a formy práce: 

 výklad (informace) 

 projektové vyučování  

 besedy (s učitelem, pozvanými odborníky) 

 samostatné práce (výtvarné práce, slohové práce, referáty) 

 skupinové práce (společné řešení úkolů, modelové situace, výměna názorů) 

 sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání nabídky 

návykových látek, komunikace 

 simulační hry 

 brainstorming 

 relaxační technika  

 poznávací a prožitkové akce třídy (exkurze, výlety) 

Kromě tradičních vyučovacích metod využíváme také další metody, které se osvědčily a jsou pro ně na 

škole vytvořeny podmínky. Nácviky sociálních dovedností a cíle zaměřené na rozvoj osobnosti je 

efektivní realizovat při různých pobytových akcích. Zážitky, prožitky jsou nejúčinnějším nástrojem 

prevence. 

Tyto aktivity posilují identitu jedince, třídy a školy (pozitivní motivace, komunitní kruh, hodnocení  

a sebehodnocení žáků, videoprogramy, akce organizované ve spolupráci s rodiči, individuální 

konzultace, zájmová činnost, volnočasové aktivity).  

K informovanosti žáků, rodičů a učitelů o dané problematice, včetně kontaktů na odborné poradenství 

přispívají: 

 školní knihovna  

 internetové stránky školy 
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 jednání pedagogické rady 

 školní klub a školní družina 

 individuální konzultace, rodič + žák + učitel  

 tvorba ŠVP – věc veřejná, na webových stránkách školy  

 školní nástěnky 

Zájmové kroužky 

Pro naše žáky vytváříme prostor pro zájmovou činnost dle jejich aktuálního zájmu, nabízíme pro ně 

různé volnočasové aktivity ve škole. 

Koordinace preventivních aktivit 

Za koordinaci preventivních aktivit na naší škole odpovídá školní metodička primární prevence Mgr. 

Kateřina Wiejová. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává 

podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Na 

pedagogických poradách koordinuje předávání informací o problematice rizikových forem chování ve 

škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci programu  

a v měsíci červnu posílá závěrečnou zprávu na PPP do Frýdku-Místku. Má stanoveny konzultační 

hodiny dle potřeb žáků a rodičů.  

Informace zveřejňuje na nástěnce v přízemi nové budovy školy. Zde také jsou důležitá telefonní čísla  

a adresy (linky důvěry). Své problémy žáci mohou napsat a vhodit do schránky důvěry umístěné 

naproti ředitelny.  

Ředitel školy  

Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení 

vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, 

metodika prevence, výchovného poradce a dalších.  

Třídní učitelé  

Spolupracují se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílejí se na realizaci 

preventivního programu školy. Podporují rozvoj pozitivních vztahů ve třídě mezi žáky, motivují je  

k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbají na jejich důsledné 

dodržování. Zároveň jsou garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, čímž získávají 
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přehled o zvláštnostech žáků třídy a jejich rodinném zázemí. Důsledně sledují absenci žáků  

v rámci prevence záškoláctví.  

 

 

 

 

Zpracováno 1. 9. 2017 

Schváleno vedením školy a pedagogickou radou 14. 09. 2017           

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Wiejová ……………………………………………………………………         

Ředitel školy: Mgr. Dagmar Tobolová …………………………………………………………………………………….. 

 

 


