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Část 1: Škola a její preventivní program
1) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
- Analýzy aktuální situace školy
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce

2) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?
Ano

Doplňující text: noví žáci z Ukrajiny, znevýhodněné rodiny

3) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
- Výchovný poradce
- Školní speciální pedagog
- Asistent pedagoga

4) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

1. ročník ZŠ 1 15

2. ročník ZŠ 2 42

3. ročník ZŠ 1 14

4. ročník ZŠ 1 21

5. ročník ZŠ 1 18

6. ročník ZŠ / prima 2 29

7. ročník ZŠ / sekunda 2 32

8. ročník ZŠ / tercie 1 26

9. ročník ZŠ / kvarta 1 24

Suma řádků 12 221

5) Stručná analýza situace
Analýza aktuální situace na škole byla pravidelně vyhodnocována v každém školním roce pomocí rozhovorů se žáky. Stejným způsobem jsme zjišťovali i
účinnost jednotlivých částí programu. V letošním roce budeme informace získávat: na základě pozorování chování žáků, rozhovorů se žáky na základě
informací od rodičů a ostatních občanů na základě sociometrických dotazníků Na základě předešlých zjištění můžeme konstatovat, že různé formy kouření
tabáku nejsou dětmi považovány za drogu a setkáváme se s tím stále častěji již u žáků na 1. stupni (4. – 5. ročník). V současné době registrujeme problém s
kouřením u žáků 2. stupně. Máme podezření, že žáci kouří elektronické cigarety i na WC ve škole, dva žáci zde již byli přistiženi. Od rodičů máme informace o
kouření elektronických cigaret v areálu školy a na veřejných místech, např. autobusových zastávkách. Konzumace alkoholu je běžně uváděná jako příležitostná
i u žáků od 6. ročníku. Co se týká užívání drog, žáci jsou s tímto problémem konfrontováni, jsou pro ně běžně dostupné, a přestože vědí o jejich nebezpečí, ze
zvědavosti s nimi experimentují. Bohužel věková hranice se stále snižuje. V letošním školním roce se nám jeví jako problematické především kolektivy 7.A, 7.B
a 8. ročníku. V těchto kolektivech se nachází řada dětí se specifickými poruchami učení nebo se značnými kázeňskými problémy. Situaci v současném 8.
ročníku jsme intenzivně řešili v loňském školním roce, aktuálně se třídou pracuje Tým duševního zdraví ze Zruče nad Sázavou. Dalším problémem je podle
našeho pozorování především vulgární chování žáků, skryté záškoláctví, v poslední době narůstají problémy spojené s kyberbezpečím, objevuje se
kyberšikana. Z dotazníkového šetření provedeného mezi třídními učitelkami vyplývá, že žáci mají především problémy ve vztazích, často jednají impulsivně,
nedokáží zvládat své emoce a okamžité potřeby, velmi častá je slovní agrese. Tyto situace mohou vyústit v šikanu nebo kyberšikanu. Setkáváme se také s
ničením cizího majetku, ať se jedná o majetek školní, tak také majetek soukromý nebo obecní. Aktuálně se rozmáhá nelegální sprejerství. V souvislosti s
příchodem ukrajinských uprchlíků do ČR, nastoupili i na naši školu žáci původem z Ukrajiny. Jejich začlenění do kolektivu může být problematické, proto je
třeba se zaměřit i na tyto situace. Při řešení problémů se osvědčilo setkávání v rámci výchovných komisí, jichž se účastnili rodiče a žák, vedení školy, metodik
prevence, výchovný poradce a dotčení vyučující.

6) Jaké máte stanovené cíle (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené) preventivního programu školy?

Cíl číslo: 1

Cíl: předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku; předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům
způsobených v důsledku konzumace drog; oddálit první kontakt s návykovými látkami, snižovat poptávku po OPL; podporovat žáky v jejich
nápadech, potřebách a tvořivosti; aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem; proškolit učitele pro případ potřeby
první pomoci intoxikovanému žákovi

Ukazatele
dosažení cíle:

mezi žáky nekolují mýty o drogách; žáci mají reálný obraz světa drog – znají negativa i pozitiva OPL; počet experimentů s drogou je nižší
oproti standardu – normálu; ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci žáků, vycházející z jejich nápadů a potřeb; žáci
vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu (kroužky, sport…); škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze,
mimoškolní aktivity; žáci se aktivně zapojují do protidrogové prevence - např. peer program; žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají
potřebu diskutovat o problematice s učiteli; žáci jsou dobře informováni a vědí na koho se v případě potíží obrátit

Zdůvodnění
cíle:

užívání návykových látek, a především kouření a užívání alkoholu jsou dlouhodobým problémem
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Návaznost na
dlouhodobé

cíle:

vést žáky ke zdravému životnímu stylu

Cíl číslo: 2

Cíl: předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám; předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu; upevňovat obecně
uznávané hodnoty a postoje společenského života; vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu; posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické
vztahy; podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové; zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech
školy (např. dozorem); účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT; • zasvětit do problematiky šikany
i nepedagogické pracovníky; šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, sektách,
náboženstvích, apod.

Ukazatele
dosažení cíle:

mezi žáky nebují šikana; žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním; žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně
říkají svůj názor, jsou tolerantní; žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,..); na půdě školy panuje důvěrná a
bezpečná atmosféra; žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje (rasismus, xenofobie…); žáci mají zájem o různá náboženství a
kultury; žáci mají dostatek informací a znají rizika; extremistických organizací, ideologií, sekt…; žáci jsou ochotni řešit své konflikty a
nedorozumění dohodou a pod pedagogickým vedením najít řešení; žáci jeví zájem o návštěvy odborníků

Zdůvodnění
cíle:

je nutné podporovat dobré vztahy mezi žáky a chránit slabší

Návaznost na
dlouhodobé

cíle:

rozvíjet pozitivní sociální chování a psychosociální dovednosti žáků

Cíl číslo: 3

Cíl: předcházet rizikovému sexuálnímu chování – promiskuitě, nebezpečím nechráněného styku, pohlavně přenosným chorobám; předcházet
rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová nevyzrálost, antikoncepce, potraty; posilovat a upevňovat obecně
uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska; předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a psychickými změnami – porozumění a péče o
své tělo - ducha, informace o přirozených vývojových změnách; předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie,
sexuálního zneužívání, pornografie, znásilnění; předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc – pohlavní styk, odlišnosti pohlaví,
gender, homosexualita, úchylky; podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům (první vztahy - lásky, růst a
změny sekundárních pohlavních znaků

Ukazatele
dosažení cíle:

žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám – nestydí se za ně; žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání; žáci dokáží
rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka); žáci k sexu zaujímají zodpovědný postoj – znají rizika i pozitiva;
žáci dávají přednost dlouhodobým vztahům postavených na lásce, partnerství a přátelství; žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným
hodnotám – rodina, mateřství; žáci se orientují v problematice sexuální výchovy, vědí na koho se obrátit s problémy; žáci mají zájem o
návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli

Zdůvodnění
cíle:

je třeba podporovat zdravé sexuální chování

Návaznost na
dlouhodobé

cíle:

vést žáky ke zdravému životního stylu

Cíl číslo: 4

Cíl: vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, vandalismus); vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku
trestných činů, přestupků (co se děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť); předkládat a vysvětlovat modelové situace a zasazovat
chování ve vztahu k normalitě a společenské normě; podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty; zasvětit žáky do
základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, řádu obecně; zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti - dětská
práva, Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod.; upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování; předkládat vhodný vzor
společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou

Ukazatele
dosažení cíle:

žáci si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu; žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení;
žáci respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování; žáci vědí, na koho se obrátit v případě potíží a to nejen na
půdě školy; škola má nižší výskyt kriminality; žáci mají důvěru v pedagogy

Zdůvodnění
cíle:

drobná kriminalita se mezi žáky neustále vyskytuje, velkým problémem je i vandalismus

Návaznost na
dlouhodobé

cíle:

omezit škody způsobené rizikovým chováním žáků

Cíl číslo: 5

Cíl: snížit počet zameškaných hodin; posilovat hodnotu vzdělání; vypracovat plán v souladu se ŠŘ a pokyny MŠMT na řešení neomluvené
školní docházky (od třídního učitele, výchovného poradce, rodiče, OSPOD až po policii); spolupracovat s jinými subjekty na dodržování
povinné školní docházky (sociální odbor, policie)

Ukazatele
dosažení cíle:

počet zameškaných neomluvených hodin je nízký; žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity – cítí potřebu vzdělání; škola má dobré
vztahy s úřady a jinými subjekty; škola má vypracovaný plán a postupy, jak řešit neomluvenou docházku



Zdůvodnění cíle: někteří žáci mají vysoký počet neomluvených hodin, v některých případech řešíme záškoláctví ve spolupráci s OSPOD a Týmem
duševního zdraví

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

rozvíjet pozitivní sociální chování a psychosociální dovednosti žáků zvyšovat odolnost žáků vůči zátěžovým situacím podporovat
spolupráci se zákonnými zástupci žáků

Cíl číslo: 6

Cíl: podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres; upevňovat kladný vztah ke svému tělu; seznámit žáky
s různými styly života – vrcholový sport, modelky (plastická chirurgie), vegetariánství, život v komunitách; předcházet negativním vlivům
medií a reklamy (tisk, TV, PC) – ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy atd.; předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie,
bulimie, diety, obezita; upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii; naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat
se v integrovaném záchranném systému vést žáky k udržitelnému způsobu života

Ukazatele
dosažení cíle:

žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat – relaxovat; žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo
(aktivně sportují, vyhledávají pohyb); žáci znají negativa a pozitiva různých stylů života; žáci přemýšlí o vlivu medií a reklamy na jejich život
a mají potřebu o tom diskutovat; žáci mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí

Zdůvodnění
cíle:

žáci především v období dospívání mohou být negativně ovlivňováni nezdravými vzory prostřednictvím médií

Návaznost na
dlouhodobé

cíle:

vést žáky ke zdravému životnímu stylu

Cíl číslo: 7

Cíl: seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – smartphone, PC, TV, reality show, výherní automaty, sázení; předcházet zdravotním,
sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí,
závislost, gambling; stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání virtuálních drog; podporovat počítačové hry, filmy s kladnými
stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění…)

Ukazatele
dosažení cíle:

žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog; žáci si jsou vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky
jejich porušování; žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů

Zdůvodnění cíle: žáci tráví velké množství času hraním PC her, na sociálních sítích, hrozí vznik závislosti

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

vést žáky ke zdravému životnímu stylu

Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence:
Aneta Zdeňková

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
9

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?
- Ano, třídní učitel/ka

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
Ano

5) Plánujete v nadcházejícím školním roce Vy osobně v rámci zvyšování své kvalifikace účast na nějakých vzdělávacích kurzech, seminářích,
konferencích či výcvicích k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)? Uveďte prosím případně jejich název,
zaměření a rozsah.
Ano, sympozium Týdnů duševního zdraví zaměřené na náročné chování dětí ve školách a podporu učitelů, rozsah 4 hodiny.



Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé
ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná
spolupráce s jednotlivými vyučujícími.
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu
rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na
celé číslo.

Prevence šikany a projevů agrese 1 4 3 13 10 2 5 10 5 53

Prevence kyberšikany 0 0 0 2 3 3 2 2 2 14

Prevence záškoláctví 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10

Prevence rizikových sportů 0 0 0 2 2 2 2 1 1 10

Prevence rizikového chování v dopravě 2 4 2 4 2 1 1 4 1 21

Prevence rasismu a xenofobie 0 0 0 2 1 4 4 10 2 23

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5

Prevence užívání tabáku 0 0 1 0 1 1 3 6 2 14

Prevence užívání alkoholu 0 0 1 0 1 2 3 6 2 15

Prevence užívání dalších návykových látek 0 0 0 0 0 2 2 3 7 14

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 0 0 0 2 2 1 1 2 3 11

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 1 2 5 1 9

Prevence kriminálního chování 0 0 0 0 2 1 1 2 1 7

Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Suma řádků 4 9 8 26 26 24 30 55 33 215
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních
aktivitách a programech
Program 1 - Jiné
1) Název poskytovatele programu:

Doplňující text: Tým duševního zdraví, Zruč nad Sázavou

2) Úroveň programu:
Indikovaná primární prevence

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Interaktivní skupinová diskuse
- Zážitkový program
- Nácvik a trénink dovedností
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově stráví.

1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 0 0

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 1 10

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 1 10

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou prevenci.
indikovanou prevenci provádí psycholožky z Týmu duševního zdraví

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů

Program 2 - Policie ČR
1) Název poskytovatele programu:
Policie ČR

2) Úroveň programu:
Všeobecná primární prevence

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově stráví.

1. ročník ZŠ 2 1

2. ročník ZŠ 2 1

3. ročník ZŠ 1 1

Suma řádků 13 9
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4. ročník ZŠ 1 1

5. ročník ZŠ 1 1

6. ročník ZŠ / prima 2 1

7. ročník ZŠ / sekunda 2 1

8. ročník ZŠ / tercie 1 1

9. ročník ZŠ / kvarta 1 1

Suma řádků 13 9

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou prevenci.

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence rizikového chování v dopravě
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence kriminálního chování

Program 3 - Jiné
1) Název poskytovatele programu:

Doplňující text: Eduzměna

2) Úroveň programu:
Všeobecná primární prevence

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Zážitkový program

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově stráví.

1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 2 6

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 0 0

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 2 6

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou prevenci.

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
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Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy
Aktivita 1 - Náročné chování a deeskalační techniky - v�...
1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity.
Náročné chování a deeskalační techniky - všichni pedagogičtí pracovníci. Cílem je seznámit se s hlavními příčinami náročného chování u žáků, pochopit, proč
žáci v různých situacích různě reagují a poznat přístupy, jak s těmito žáky jednat.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Aktivita 2 - Vedení třídnických hodin se zaměřením na pr...
1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity.
Vedení třídnických hodin se zaměřením na primární prevenci rizikového chování - Mgr. Kristýna Kunstová, třídní učitelka v 5. třídě

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
48

Aktivita 3 - Budování bezpečného klimatu a rozvoj vzájemn�...
1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity.
Budování bezpečného klimatu a rozvoj vzájemných vztahů a otevřené komunikace - celý pedagogický sbor

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní
Aktivita 1 - Setkání s rodiči - odpoledne s Eduzměnou
1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity.
Setkání s rodiči - odpoledne s Eduzměnou

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2


