
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří , příspěvková organizace,  

Školní 36,  411 81  Brozany  nad Ohří 

 Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 

Prevence rizikového chování 

Údaje o škole : 

ZŠ  I. a II. stupně : 1. – 9. ročník 

Počet dětí :        212            Počet pedagogických pracovníků :   18 

Ředitelka školy : Mgr. Alice Marešová                   

mobil :   739 558 730  

Email :  www.skola-brozany.cz 

Výchovná poradkyně : Mgr. Eva Švihnosová  

Školní metodička prevence : Mgr. Renáta Hlaváčková 

Dokument byl předložen a schválen na pedagogické radě dne 28. 8. 2018  

I. Cíle prevence 

• Rozvoj kompetencí žáků: 

- sociálních dovedností (umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená 

komunikace) 

- pozitivní vnímání sebe sama 

- rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, 

altruismus, empatie, asertivita) 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

• Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití  

- Učení se respektování lidských práv, individuální potřeb a odlišností 

- Zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole 

- Vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem  

• Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 

 

• Přístup k informacím a práce s informacemi 

- Umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace.  

http://www.skola-brozany.cz/


-Vytváření vlastního názoru, životního postoje. 

- Poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních) 

• Spolupráce 

- celé školy, všech žáků, učitelů – důvěra ve vztahu žák – žák a učitel - žák  

- otevřená komunikace mezi školou a rodiči 

- spolupráce v rámci pedagogického týmu 

- propojení školy s dalšími institucemi (odbornými pracovišti, organizacemi působícími   

v oblasti primární prevence) 

Cílová skupina  

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1.– 9. ročníku naší školy, se zvláštním přihlédnutím 

k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného prostředí, dětem s nedostatečným 

prospěchem a s některými typy vývojových poruch chování. U pedagogů je další vzdělávání 

zaměřeno na celý tým. 

Do systému informování jsou zapojeni prostřednictvím rodičovských schůzek, osobních 

konzultací a společných akcí všichni rodiče žáků.. Zvláštní pozornost je věnována skupinám 

rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako např. šikana nebo týrání dětí. Individuální 

pozornost je pak věnována problematice výskytu návykových látek, konzumace alkoholu a 

kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.  

II. Strategie a metody 

Vztah učitel – žák 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a 

bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel 

získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. 

Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními 

pedagogy, výchovným poradcem či metodikem prevence na škole. 

Skupinová práce 

Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, v rámci různých 

projektů i ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, 

podporuje naslouchání, zapojení  všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a 

podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje 

odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, 

naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například 

vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, 

sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.  

Projektové vyučování a celoškolní projekty 

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 

Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje 



spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží 

spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči 

mladším.  

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny. 

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 

nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 

ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat 

prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si 

důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.  

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci Učitelé nabízejí všem rodičům možnost 

individuální konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali.  

Rodiče mají možnost navštívit i výuku, zapojit se do výuky v rámci svých možností a 

poznávat tak prostředí školy a lépe chápat potřeby svých dětí ve škole. 

Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. 

Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek ,šikany a 

vztahů mezi dětmi. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme seminář nebo besedu s 

odborníkem. . Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat. 

Pedagogická diagnostika  

 Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a 

vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se 

zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných 

institucí (PPP aj.)  

Řešení přestupků 

Porušování školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v 

prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou 

sledovány i další projevy rizikového chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. 

Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude 

přistoupeno k následujícím opatřením: 

1. individuální pohovor se žákem (v přítomnosti dalšího člena sboru, provedení zápisu o 

jednání) 

2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise (opět provedení zápisu o jednání) 

3. doporučení kontaktu s odborníky (viz. níže tel. čísla a kontakty příslušných institucí) 

4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě  

5. v případě dealerství či závažných projevů šikany oznámení Policii ČR  

 

 



III. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci na škole 

-Aktivity pořádané na naší škole pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují 

seberealizaci a učení se v reálných situacích. 

-Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí  

-Školní výlety dle možností , exkurze  

-Přednášky a besedy s odborníky (Policie ČR, Vězeňská služba ČR + nabídka besed DDM      

Rozmarýn 

-Kulturní programy (kina, divadla, sport…) 

-Ukázka práce SDH Brozany nad Ohří, spolupráce se Sokolem Brozany 

Besedy na téma: Vztahy v kolektivu a prevence šikany, Alkohol a kouření, Drogová závislost, 

Sekty a křesťanství, Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči, prevence neplánovaných 

těhotenství a interrupcí, Partnerské vztahy a manželství, Rasismus a xenofobie, Diskuze k 

prevenci neplánovaných těhotenství a interrupcí.                                                                     

-Nabídka kroužků ZŠ Brozany nad Ohří /omezeno z důvodu rekonstrukce budovy školy/ 

-Spolupráce s DDM Rozmarýn, sportovními a zájmovými organizacemi  

-Turnaje, soutěže a olympiády pro žáky – příležitost pro uplatnění talentu a zájmu v různých 

oblastech  

 -Projekt „Poznáváme se, pomáháme si“  - ve třídách s novými žáky – v průběhu celého roku 

-Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy. 

Poznámka: Projektové dny jsou již mnoho let pevnou součástí výuky a v nich jsou maximálně 

naplňovány cíle činnostního učení a podpora spolupráce žáků i učitelů napříč vyučovacími 

předměty i ročníky. 

Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka  

Ve sborovně školy je místnost školního poradenského pracoviště . 

Konzultace:   vých. poradkyně:                     úterý       13:00 – 13:45 

                      školní metodik prevence:         úterý       12:00 – 12:45 

Ve škole jsou umístěny  dvě schránky důvěry a informační nástěnka. Informace jsou 

zveřejňovány nejen na nástěnce vedle sborovny, ale i na vhodných plochách ve třídách a na 

webových stránkách školy. Obsahují důležitá telefonní čísla , adresy (linky důvěry apod.) a 

další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního preventivního 

programu. 

IV. Organizace a struktura prevence  

Výchovná poradkyně : Mgr. Eva Švihnosová   Výchovný poradce koordinuje společně se 

školním metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a 



žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává i s žáky, kteří jsou v některých 

případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s 

pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě  

• výskytu agresivního chování ve třídě 

• signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové ) 

• náhlém i trvalém neúspěchu v učení 

• koordinace činnosti třídních učitelů a ostatních nejen u žáků s SPU a SPCH 

• návrhy na přešetření a vyšetření žáků, příprava podmínek integrace 

• prohlubování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů                                                                      

• obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči 

• porušování pravidel soužití ve škole žákem 

• krádežích ve třídách 

• při prevence a profylaxe v oblasti záškoláctví a závislostí 

• budování pozitivního klima při integracích kulturních odlišností a přijímání sociálních 

odlišností na škole 

• Integrace a spolupráce s Policií ČR, PPP, SPC, SVP, MěÚ- OSPOD, Městská policie 

• s oddělení psychiatrie pro děti a dorost a s klinické psychologie 

• s Fondem ohrožených dětí 

• s DDM Rozmarýn 

 

Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, 

vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář 

sociálních služeb apod. ) linku bezpečí ad. organizace. Organizuje komunitní kruhy ve třídách 

a může se zúčastnit komunitních kruhů ve třídách, které organizují učitelé a zajišťují tak 

prevenci konfliktů a problémů žáků. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření 

na problém v rodině, porušování zákona. 

Školní metodička prevence : Mgr. Renáta Hlaváčková 

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 

Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty 

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

 ( Preventivní skupina Policie ČR, PPP, ….). Koordinuje předávání informací o problematice 

rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci 

minimálního preventivního programu. 



Třídní učitel, Učitelé. 

Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, 

učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů 

výchovného poradce a školního metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a 

třídy, vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. 

Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních 

setkání a dalších možností komunikace (e- mail, mobil). 

 Ředitelka školy : Mgr. Alice Marešová 

Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a 

dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v 

případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.  Ke zjištění aktuálního rizikového chování 

ve škole jsou využívány dotazníkové metody, práce třídních učitelů, připomínky dětí či 

rodičů. 

Další spolupracující organizace :  SDH Brozany nad Ohří, Sokol Brozany, PČR, Městská 

policie                                                                                                                        

Odborná pracoviště  

Škola spolupracuje s těmito institucemi, obrací se ně v případě potřeby - PPP, SPC, SVP, 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu Litoměřice, Policie ČR  

Využití internetu v rámci prevence:www.adiktologie.cz, www.info-drogy.cz, 

www.odrogach.cz - portál NÁCTILETÍ atd…, dále v rámci výuky je možno využít  

Portál www.zachranny-kruh.cz 

Informační video „Řekni drogám ne“, Štěstí přeje připraveným .... a další materiály vydávané 

nadací 

Naše dítě, Policií ČR, VZP,…… 

 

Klíčové vyučovací oblasti jsou 

• oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické 

aspekty drog  atd.)   

• oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.)  

• oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) 

• oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, 

správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální 

kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)   

• oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)  



• oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 

 

Zaměření programu na: 

• společné stanovení a zažití pravidel tříd  - třída si sestaví „desatero“ správného chování 

• zvyšování zdravého sebevědomí žáků – práce v kruhu, mimo školní lavice 

• zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti – podpora za strany učitele i v mimoškolních 

aktivitách (např. prospěchově slabší žák vyniká ve fotbalu atd.) podchytit tyto úspěchy 

• vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 

• nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry (dramatizace při výuce, řešení různých 

simulačních situací – např. co bys dělal/a/ kdyby …. 

• rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty ( například formou 

komunitního kruhu) + ale zároveň stanovit pravidla slušného řešení konfliktů 

• rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, asertivita 

• navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě – střídání menších kolektivů  v 

rámci skup. vyučování 

• osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení 

základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami  

• základy etické a právní výchovy  

• zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení  

• všestranný rozvoj osobnosti žáka  

• soustředěnost na včasné diagnostikování rizikového chování ve třídních kolektivech  

(zmapování problémových žáků) 

• důraz na spolupráci s rodiči  

• dočasně omezená nabídka volnočasových aktivit  

• enviromentální výchova  

• návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích 

výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech . 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci ve škole 

• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a 

způsobů chování  

 



• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. nabízené různými 

organizacemi a jejich využití  

• na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále 

zvýšenou pozornost prevenci kouření (spolupráce s odborníky) 

• dovednost volby správné životosprávy  

• letošní PPŠ bude zaměřen hlavně na záškoláctví a to hlavně na tzv.skryté záškoláctví a 

šikanu, dále spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem – program HOP - 

/hravě o prevenci/ zaměřené na různé oblasti prevence, která bude probíhat během celého 

školního roku v jednotlivých ročnících 

• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a 

xenofobie (průřezové téma Multikulturní výchova,…) 

• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

adaptačních pobytů, exkurzí, ŠVP, organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a 

zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (projekty a činnostní učení, tématické dny, 

sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)  

• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

• z důvodu rozsáhlé několikaměsíční rekonstrukce budovy školy /výuka na různých 

místech/  nebude možné realizovat širší výběr kroužků jako v minulých letech a tudíž i 

veškerá preventivní činnost bude probíhat v rámci výuky jednotlivých předmětů 

 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

• seznámení rodičů s PPŠ v rámci třídních schůzek  

• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, VP, ŠMP  

• nabídka materiálů  

• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků v rámci závislostí  

• na schůzkách hovořit o nebezpečí rizikového chování zejména u starších žáků, kterým 

rodiče povolují účast na diskotékách  

• problematika záškoláctví 

• informovanost občanů prostřednictvím místních médií a webových stránek školy o našem 

programu v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu atd. 

 

 

                                                                                  



V. Postup školy v případě výskytu a zneužívání návykových látek 

Selhala-li preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, 

škola (VP, TU, ŠMP) dle svých odborných zkušeností a komunikativních sociálních 

dovedností: 

1. Provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem 

2. Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje rodiče, eventuálně zákonné zástupce žáka 

a doporučí jim využití pomoci kontaktního centra, odborníků z PPP nebo zdravotnických 

zařízení 

3. V případě negativní reakce rodičů na sdělenou skutečnost a v případě, že rodiče nezařídí 

pro žáka další péči, požádá škola o pomoc Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 

úřadu v Litoměřicích v souvislosti s možností zanedbání péče ze strany rodičů. Současně o 

tomto kroku uvědomí rodiče (zákon.zástupce). 

4. V případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy (včetně alkoholu), škola kontaktuje 

rodiče okamžitě, popřípadě zajistí žákovi lékařskou péči a současně o tomto kroku uvědomí 

rodiče,odbor soc.věcí a zdravotnictví MÚ.  

5. V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení 

výchovydítěte) nebo zanedbání povinné péče oznámí věc policii a OSPOD MěÚ v 

Litoměřicích. 

6. O všech provedených krocích je veden zápis !!! 

7. Po poradě s vedením školy zvážit jak informovat členy sboru a jak ostatní žáky a rodiče, 

aby se předešlo problémům. 

Nejdůležitější akce prevence : 

Z důvodu rozsáhlé několikaměsíční rekonstrukce budovy školy /výuka na různých 

místech/  nebude možné realizovat širší výběr kroužků jako v minulých letech a tudíž i 

veškerá preventivní činnost bude probíhat v rámci výuky jednotlivých předmětů. 

Projekt „Poznáváme se, pomáháme si “ –  v průběhu celého roku 

Preventivní program HOP - hravě o prevenci 

 

Důležité kontakty  

Centrální záchranný systém 112   

Hasiči 150  

 Záchranná služba 155 

 Policie ČR 158  

Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěU Litoměřice : 416916111 



Linka bezpečí: 116 111 (telefonická pomoc dětem)  

Linka vzkaz domů: 116  

Rodičovská linka 840 111 234 

 

Co dělat, když… 

V rámci prevence rizikového chování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv 

změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce příp. v kolektivu vyskytnou. Při 

jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné: 

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit 

se zjistit příčinu změny 

- o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. vedení školy, metodika prevence, 

výchovného poradce 

Žádná omamně psychotropní látka (OPL) nesmí být uchovávána v trezoru školy, ani na 

jiném místě !!! Proto v případě jejího nalezení či zabavení bude neprodleně 

kontaktována 

Policie a proveden zápis o události.  

Žádný pracovník školy nesmí žákům podávat jakýkoliv lék ! 

Pracovníkům školy je opakovaně připomínána ohlašovací povinnost každého občana 

v případě podezření na týrání dětí . 

 

Důležité dokumenty :  

1. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

2. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s 

PAS ve školách a školských zařízeních 

 

Mgr. Alice Marešová                                                              Mgr.  Renáta Hlaváčková 

Ředitelka školy                                                                      Školní metodik prevence 

 

 

 

V Brozanech  nad Ohří , 28. 8.  2018 

http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/


 

 

 

 

 


