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1. Úvod 
 

Základní úlohou primární prevence u žáků základní školy je předcházení a minimalizace 
rizikového chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji osobnostně-sociálních 
dovedností a zvládání zátěžových situací. Existence rizikového chování se dotýká nejen žáků, 
ale i rodičů, pedagogů a dalších osob, které přicházejí do kontaktu s dětmi a mládeží. Je tedy 
důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné 
informace formou, která je přiměřená jejich věku. Žáci patří k nejohroženější skupině, tudíž i 
naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, za 
pomoci různých subjektů. 
 
 

2. Charakteristika školy 
 
Základní škola Štětí je škola nacházející se v malém průmyslovém městě Štětí. Charakter školy 
je do značné míry určen průmyslovou podstatou města, kterému dominuje místní papírna.  
Škola se skládá z jedné budovy, která je propojena s budovou Speciální základní školy ve Štětí 
a také s budovou školní jídelny. Školu navštěvují převáženě děti žijící ve městě Štětí, a dále pak 
děti z okolních vesnic. Dopravní dostupnost je dobrá, většina dětí z vesnic dojíždí autobusem, 
někteří autem s rodiči. Autobusové nádraží i zastávka se nacházejí nedaleko školy.  
Škola je vybavena několika specializovanými učebnami (chemie, anglický jazyk, dvě hudebny, 
počítačová učebna), dvěma tělocvičnami. Ve škole se také nachází relaxační místnost se školní 
knihovnou, která slouží jako místo k odpočinku a také k jednáním školní metodičky prevence. 
Relaxační místnost s knihovnou je přístupná každému vyučujícímu po zapsání se do rozvrhu. 
Protože se jedná o novinku, není relaxační místnost s knihovnou zatím vyučujícími využívána. 
Je nicméně využívána metodičkou prevence pro jednání s dětmi a rodiči. Zřízení této místnosti 
je velkou pomocí pro metodičku prevence, která do té doby musela vše řešit ve svém kabinetu, 
který sdílí se dvěma dalšími kolegyněmi.  
V areálu školy se rovněž nachází zcela nový sportovní stadion, oplocená prostorná zahrada se 
zázemím pro školní družinu a také dopravní hřiště. 
Základní škola Štětí je úplná základní škola, zahrnující všechny ročníky od prvních po deváté, v 
naší škole máme také přípravnou třídu.  V letošním roce jsou v každém ročníku 2 třídy (kromě 
třídy přípravné). 
Rizikovými místy ve škole mohou být toalety, popřípadě školní šatny. Z důvodu eliminace 
rizikovosti těchto prostor byly na chodbách posíleny dozory během přestávek (dříve 1,  
v současné době 2 vyučující), šatny jsou během dne uzamčeny a děti do nich mají přístup 
pouze s vyučujícím. V ranních a odpoledních hodinách je také držen dozor u šaten. 
Ve městě Štětí a ve dvou vesnicích spadajících do katastru města Štětí (Radouň a Počeplice) 
se nachází několik sociálně vyloučených lokalit a problematických míst.  
Naše práce se řídí školním vzdělávacím programem č.j. 181/2016 a školním řádem. Školní 
preventivní program navazuje na ŠVP školy. Specifická primární prevence probíhá i v některých  
 



 
 

       

 
 
 
 
 
předmětech (výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis atd.), a je vhodně doplňována 
či prohlubována preventivními aktivitami vedenými odborníky. 
 

Počet žáků ve školním roce: 329 
Počet tříd: 19 
Vedení školy: Mgr. Tomáš Ryšánek – ředitel školy, Mgr. Ilona Stieranková – zástupkyně 
ředitele 
Výchovný poradce: Mgr. Ilona Stieranková 
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Pizúrová 
Školní psycholog: Mgr. Jana Haslingerová 
Školní družina: Eva Kabíčková (vedoucí ŠD) 
Počet zaměstnanců: 45 
Preventivní tým: 
 

• Mgr. Tomáš Ryšánek, ředitel, tel.: 416 812 52,  

email: tomas.rysanek@zssteti-ostrovni.cz 

• Mgr. Ilona Stieranková, zástupkyně ředitele, výchovný poradce, tel.: 416 812 520,  

     email: ilona.stierankova@zssteti-ostrovni.cz 

• Mgr. Lenka Pizúrová, metodička prevence, tel.: 416 812 520,  

     email: lenka.pizurova@zssteti-ostrovni.cz 

• Mgr. Jana Haslingerová, tel.: 416 812 520,  

    email: jana.haslingerova@zssteti-ostrovni.cz 
 
Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik prevence (pro I. a 
II. stupeň). V rámci své činnosti připravuje ŠPP a jeho realizaci na škole. O programu jsou 
informováni všichni učitelé, rodiče (při třídních schůzkách), žáci a prostřednictvím webových 
stránek školy i široká veřejnost. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným 
poradcem, školním psychologem, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s PPP a dalšími 
odborníky, institucemi a organizacemi. 
 
  

3. Zdroje 
 
Vnitřní zdroje 
 
Mezi vnitřní zdroje prevence rizikového chování řadíme dokumenty, jako jsou školní 
vzdělávací program, školní preventivní program, školní řád či deník školního metodika 
prevence.  Školní metodik prevence se pečlivě stará také o nástěnku v I. patře druhého stupně, 
která je dalším zdrojem primární prevence pro žáky.  
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Vnější zdroje 
Jako vnější zdroje pro tvorbu školního preventivního programu rozumíme síť institucí a 
odborníků v okolí školy, kteří pomáhají připravit a rozvíjet |ŠPP. 
 

- PPP Litoměřice 

     tel: 416 733 015, email: litomerice@pppuk.cz 
- Okresní metodik prevence 
     Mgr. Kateřina Kozicová – tel: 416 733 031, email: katerina.kozicova@pppuk.cz 
- OSPOD Litoměřice 
      Ilona Choutková, kurátorka pro děti a mládež, tel: 416 916 423 
 
- Městská Policie Štětí 
     tel: 416 810 900, email: mestska.policie@steti.cz 
- Manažerka prevence kriminality Štětí 
     Vladimíra Havlíková – tel: 725 932 831, email: vladimira.havlikova@steti.cz 
- MÚ Štětí – Odbor sociálních věcí 
     Mgr. Pavla Lípová, vedoucí odboru – tel: 416 859 325, 732 931 767,  
     email: pavla.lipova@steti.cz 
- Webové stránky: www.prevence-info.cz, www.adiktologie.cz, www.drogy-info.cz, 

www.magdalena-ops.eu, www.linkabezpeci.cz, www.dropin.cz 
 
 
 

4. Stanovení cílů 
 

• Dlouhodobé cíle: 
 
o ve školním prostředí prohlubovat atmosféru vedoucí k respektu, toleranci, porozumění a 

jistotě 
o budovat bezpečné klima a pozitivní mezilidské vztahy ve třídách 
o pomocí působení všech pedagogů ve výuce motivovat žáky k rozvoji sociálních 

kompetencí 
o naučit žáky toleranci vůči ostatním národnostem a pravidlům soužití v multikulturní 

společnosti 
o vést žáky k utváření vlastního názoru, ke kritickému zhodnocení přijatých informací, k 

umění přijímat kritiku a vhodně ji využít 
o průběžně sledovat podmínky a situace ve škole z hlediska projevů rizikového chování 
o naslouchat problémům žáků 
o vést žáky ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si zdraví jako hodnoty 
o poskytnout žákům co nejvíce informací o jednotlivých typech rizikového chování a vést je 

k orientaci v problematice rizikového chování 
o ve spolupráci s odbornými institucemi předcházet vzniku šikany a kyberšikany mezi žáky 

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/litomerice@pppuk.cz
file:///C:/Users/ucitel/Downloads/katerina.kozicova@pppuk.cz
mailto:mestska.policie@steti.cz
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o ve spolupráci s odbornými institucemi posilovat žáky v zajišťování vlastního bezpečí při 

pohybu v kyberprostoru prostřednictvím seznámení se zásadami bezpečného užívání 
informačních technologií a internetu a posilovat jejich kompetence pro řešení 
nepříjemných online situací 

o nabízet žákům zájmové činnosti v rámci školy i mimo ni 
o pořádat seznamovací kurzy, školy v přírodě a další třídní výlety jakožto nespecifickou 

primární prevenci rizikového chování 
o navázaní dlouhodobé spolupráce s externími odborníky v oblasti primární prevence; 

zajištění kvalitních preventivních programů externími odborníky či v rámci spolupráce 
s nimi 

 
• Krátkodobé cíle: 
o zajistit fungující preventivní tým školy 
o vhodně zařazovat problematiku rizikového chování do jednotlivých vyučovacích předmětů 
o věnovat se primární prevenci v pravidelných třídnických hodinách 
o pracovat se třídou na budování pozitivního klimatu třídy, potažmo školy v rámci 

pravidelných třídnických hodin 
o spolupráce pedagogického sboru při řešení projevů rizikového chování u žáků 
 
 
I. stupeň: Přípravná třída 
- žáci se začlení do třídního kolektivu, bezpečně se orientují ve školním prostředí 
- žáci respektují osobní odlišnosti 
- žáci uplatňují základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návky 
- žáci navozují kontakt s dospělým, respektují autoritu a jasná pravidla 
- žáci korigují své emoce 
- žáci jsou schopni základní spolupráce a přizpůsobení se společnému programu 
- žáci rozumí pojmu zdravý životní styl 
- žáci v obecné rovině znají rozdíly mezi „mužskými“ a „ženskými“ vzorci chování 
- žáci umí projevit souhlas i nesouhlas v záležitostech týkajících se zdraví a těla 
 
I. stupeň: 1. – 2. ročník 
- žáci dodržují pravidla soužití ve školním prostředí 
- žáci dokáží pojmenovat základní rizika spojená s užíváním návykových látek 
- žáci znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
- žáci rozumí pojmu zdravý životní styl, mají vědomosti o tom, jak jej udržovat a     

   jaká jsou rizika jeho nedodržování 
- žák dokáže ovládat své chování 
- žák zná a respektuje školní řád 
 
 
 



 
 

       

 
 
 
 
 
I. stupeň: 3. – 5. ročník 
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 
- žáci znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují 

si zdravý životní styl 
- žáci znají zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek 
- žáci znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 
- žáci umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 
- umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 
- vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva 
- mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, 

zastrašování aj.), je protiprávní 
 
II. stupeň: 6. – 9. ročník 
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 
- respektují odlišné názory či zájmy a odlišné způsoby chování a myšlení, jsou tolerantní k 

menšinám 
- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným      

způsobem 
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
- dokáží spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly 
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné      

protiprávní činy 
- chápou zdraví jako celek, ve složce fyzické, duchovní a sociální 
- dokáží zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 
- dokáží vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 
- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 
- vědí, že zneužívání žáka je trestné 
- dokáží diskutovat o rizicích užívání drog, orientují se v trestně-právní problematice       

návykových látek 
- vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít 
- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální 

zneužívání aj.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení 
- dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) 
- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich diskutovat 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

       

 
 

 
 
 
5.    Monitoring současného stavu ve škole 
 
Výskyt rizikového chování na úrovni žáků mapujeme nejen pozorováním během výuky 
jednotlivých předmětů a přestávek, ale také zejména pozorováním v třídnických hodinách.  
V současné době je třeba nadále pokračovat v nácviku respektování a dodržování základních 
pravidel chování a respektu k prostoru a osobnosti druhých lidí. V mnoha třídách, a to i na 
druhém stupni, mají žáci stále problém s dodržováním těchto pravidel. Mezi tato pravidla patří 
respektování začátků hodin (stále trvá někdy i několik minut než se žáci na začátku hodiny 
zklidní po přestávce, a to i na 2 stupni), žádost o slovo zvednutím ruky (mnoho žáků má 
tendence neustále skákat druhým do řeči, nevydrží svou potřebu vyjádřit se kontrolovat a 
počkat na vhodný okamžik – neovládnou se a reagují okamžitě, jakmile mají vnitřní impuls 
reagovat; často tedy skáčou druhým do řeči), respektování malých přestávek, kdy děti mají být 
ve třídách, respektování potřeb a prostoru druhých (spolužáků), neagresivní chování (jak 
slovní tak fyzické). Nerespektování potřeby a prostoru spolužáků se nejčastěji projevu 
neustálým braním věcí druhým, zasahováním do jejich prostoru (prostor školní lavice; 
posouvání lavice na jiné místo, braní a schovávání věcí, odhazování papírků a odpadků a 
papírků kolem lavic spolužáků), dále pak častým a nepřiměřeným komentováním výkonů a 
výroků ostatních spolužáků, různé „hry“ (například snaha o vylekání spolužáka následovaná 
údery pěstí v případě, že se spolužák lekne) apod. Mnoho z těchto problémů se zhoršilo v době 
covidu, během minulého roku se situace pomalu stabilizovala, nicméně se základními pravidly 
chování a jejich dodržováním jsou ve škole stále problémy. Ačkoliv tyto problémy mohou 
působit velmi banálně, značně znepříjemňují atmosféru a klima ve třídách. Tuto situaci řešíme 
především zvýšenou komunikací pedagogického sboru, kde si předáváme informace o situaci 
a určením jednoznačných a jasných pravidel, na jejichž dodržování musí pedagogové důsledně 
dohlížet. 
Pokud jde o problémy závažnějšího charakteru, pak jsme v poslední době řešili především 
užívání nikotinových sáčků a dále pak problematiku používání mobilních telefonů. Nikotinové 
sáčky byly okamžitě zakázány a jejich i pouhé držení bylo zaneseno do sankčního řádu. Žáci 
byli rovněž poučeni o nebezpečnosti používání nikotinových sáčků. 
V případě mobilních telefonů byl vydán zákaz jejich používání během školního vyučování. V 
případě, že jsou žáci s telefonem přistiženi, telefon musí odevzdat do krabice k tomu určené, 
kterou má k dispozici každý třídní učitel. Telefon si žák odebere po skončení vyučování. 
Důvodem úplného zákazu používání mobilních telefonů byla zhoršující se situace, kdy se 
jednak vyskytlo několik případů, kdy žáci nahrávali videa (hlavně na školních záchodech), ve 
dvou případech šlo o nahrání učitele během výuky. Dalším důvodem bylo, že se často stávalo, 
že skrze sociální sítě žáci řešili nějaký konflikt a nebyli schopni se pak soustředit na výuku. V 
mnoha případech se jednalo i konflikty s rodiči, kteří z elektronického systému ŠOL například 
zjistili, že žáci dostali špatnou známku/poznámku a okamžitě svým dětem psali, jak je něco 
takového možné apod., přičemž se často stalo, že své děti natolik vystresovali, že nebyli 
schopni se soustředit na výuku (někteří plakali a jejich zklidnění trvalo značnou dobu; jedná se 
i o žáky na 2.st.).  
 



 
 

       

 
 
 
 
 
Se zákazem používání mobilních telefonů byli rodiče seznámeni prostřednictvím elektronické 
komunikace a rovněž na třídních schůzkách. Byli jim také samozřejmě vysvětleny důvody 
tohoto opatření. 
U některých žáků jsme také zaznamenali rodiči kryté záškoláctví. V těchto případech dochází 
ke zvýšenému monitoringu docházky daného dítěte do školy, komunikace s rodiči a v případě 
nezlepšení situace kontaktování Odboru sociálních věcí města Štětí, popř. OSPOD. 
 
 
Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků: 
- posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a 

intervence při hrozbě vzniku rizikového chování a kooperace s odborníky při jejich řešení-
zejména spolupráce s metodičkou prevence a školní psycholožkou 

- činnost školního psychologa 
- pravidelné třídnické hodiny (min. 1x měsíčně), třídnický kruh (každé pondělí, 1. hodina s 

TU) a rozhovory s žáky 
- nabídka pravidelných žákovských konzultací 
- věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování 

projevů asociálního chování mezi žáky – soustředění se zejména na problematiku šikany 
- zajištění důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, užívání alkoholických a       

návykových látek a šikany v celém areálu školy 
- sledování často se opakující krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví, spolupráce s 

rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce, v problematických případech možnost 
vyžadování lékařského potvrzení 

- sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému 
životnímu stylu 

- shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor 
- zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu 
- úzká spolupráce s odborem sociálních věcí města Štětí 
- specifická externí primární prevence formou pravidelného školení na různá témata   
 
 
Spolupráce s rodiči 
V oblasti prevence je velmi důležitá komunikace a spolupráce s rodiči. Veškeré kontakty a 
informace jsou uvedeny na webu školy. Konzultační hodiny jsou uzpůsobeny rodičům dle jejich 
potřeb. Stačí kontaktovat ŠMP telefonicky nebo emailem a dohodnout si schůzku. Rodiče jsou 
v případě zásadních změn, které vyplynou ze situace na škole (může se jedna např. o změnu 
sankčního řádu – ten byl v tomto roce doplněn o nošení zbraní do školy, a to v důsledku situace 
v minulém roce, kdy žák do školy přinesl paralyzér) také okamžitě informováni prostřednictvím 
elektronického systému ŠOL.  
 
 
 



 
 

       

 
 
 
 
 
Oblast primární prevence pro rodiče 
• informační servis pro rodiče 
o seznámení s preventivní strategií školy 
o seznámení se školním řádem 
o poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na oblast rizikového chování 
o představení školního metodika prevence 
 
• aktivní formy spolupráce s rodiči 
o kvalitní práce třídních učitelů ve vztahu k rodičům 
 
• pasivní formy spolupráce s rodiči 
o distribuce informačních materiálů 
o písemná sdělení rodičům 
 
Oblast sekundární prevence pro rodiče 
• odborná pomoc rodičům 
o poradenství (školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence) 
 

 
 
6. Preventivní aktivity 
 

 I., II. III., IV. V., VI. VII., VIII., IX. Počet  hodin 

ročník ročník ročník ročník celkem 

Záškoláctví 1 0  1  0 2 

Šikana/agrese 1 3  3  4 11 

Rizikové sporty/doprava 1 2  3  2 8 

Rasismus/xenofobie 0 1  1  1 3 

Sekty 0 1  1  1 3 

Rizikové sex. chování 0 1  2  4 7 

Adiktologie 2 2  4  2 10 

Týrání, zneužívání 1 1  1  1 4 

Poruchy příjmu potravy 0 2  4  2 8 

Počet hodin celkem 3 14  21  16 56 

 
  
 



 
 

       

 
 
 
 
 
 

Specifická primární prevence - externí 
• Městská policie Štětí 

- Přípravná třída, 1. a 2. ročníky: 

          Bezpečně do školy i ze školy 
           Dopravní výchova pro malé cyklisty 
           Parťák se studeným čumákem 
- 3. ročníky:  
           Parťák se studeným čumákem 
            Program Ajax – Mezilidské vztahy: šikana 
            Program Ajax – Mezilidské vztahy: internetová komunikace 
- 4. ročníky:  
             Průkaz cyklisty 
             Program Ajax – Mezilidské vztahy: Šikana a trestné činy 
               Program Ajax – Mezilidské vztahy: internetová komunikace 
 
• DDM Rozmarýn Litoměřice 
- 5., 6., 7. ročníky: Mediální gramotnost: Rizika sociálních sítí 
 
• Policie ČR  
-   6. a 7. ročníky: Šikana a kyberšikana 
-  8. a 9. ročníky: Návykové látky 
 

• Film Abstinent s následnou besedou 

- 8. a 9. ročníky: Alkoholová závislost 

 
  
Specifická primární prevence – interní 
• 1. stupeň: 

o Respektování pravidel 
o Respektování odlišností 
o Orientace ve škole a v místě bydliště 
o Základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 
o Zvládání emocí 
o Bezpečná cesta do školy i ze školy, bezpečnost na komunikacích 
o Spolupráce 
o Zdravé vnímání vlastního těla 
o Agresivita 
 
 
 
 



 
 

       

 
 
 
 
 

• 2. stupeň: 
Témata probíraná v předmětech Výchova k občanství a výchova ke zdraví 
- přednáška, nácvik dovedností 

o Život bez drog – využití volného času 
o Alkohol, tabák 
o Nenechat si ublížit 
o Linky bezpečí, krizová centra 
o Řešení krizových situací 
o Já a lidé kolem mě 
o Agresivita, šikana, kyberšikana, násilí 
o Rozvoj sebepoznání a sebepojetí 
o Rizikové sexuální chování, odlišnosti 
o Zdravé sexuální chování 
o Pohlavně přenosné choroby 
o Antikoncepce 
o Volba povolání 
o Sociální vztahy 
o Volba životního partnera 
o První pomoc 
o Právní odpovědnost, trestní normy 

 
• Třídnické hodiny – 1x měsíčně pro všechny ročníky, třídnický kruh každé pondělí na 
začátku první hodiny 
  

Nespecifická primární prevence: 
• exkurze zaměřené na volbu SŠ a SOU 
• pomoc školní psycholožky při výběru SŠ a SOU 
• aktivity k volbě povolání - 8. a 9. ročník 
• projektové dny (sportovní den, Den Země) 
• lyžařský výcvikový kurz 
• olympiády v jednotlivých předmětech 
• slavností ukončení školního roku a rozloučení se se žáky 9. ročníku (akademie) 
• sportovní aktivity (závody, soutěže, zápasy,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
 
 
 
 
 

7. Dokumentace a způsob prezentace 
 
Veškeré informace a zpětnou vazbu ohledně školního preventivního programu shromažďuje 
školní metodik prevence. Pro evidenci veškerých výskytů rizikového chování slouží deník 
školního metodika prevence. Tato dokumentace zahrnuje také záznamy o rozhovorech s žáky 
i rodiči. V závěru školního roku zpracovává školní metodik prevence na základě této 
dokumentace hodnocení školního preventivního programu školy. 
Třídní učitelé zasílají školní metodičce prevence hodnocení klimatu ve třídě za každý měsíc, 
dále pak závěrečné hodnocení klimatu za celý školní rok s výčtem a krátkým popisem 
proběhlých preventivních aktivit a programů. 
 
  

8. Evaluace 
 
Evaluace je nezbytnou součástí ŠPP a slouží mimo jiné jako výchozí bod pro plánování 
primárně preventivních aktivit pro příští školní rok. 
Hlavní cílem ŠPP je předcházení rizikovému chování žáků – drogy, vandalismus, šikana, 
kyberšikana, kriminalita a záškoláctví, nebezpečí v dopravě, rizikové sexuální chování, poruchy 
příjmu potravy. 
Jak již bylo řečeno výše ze současného stavu vyplynulo, že je třeba se i nadále zaměřit na nácvik 
základních dovedností – především dodržování pravidel a dodržování pravidel slušného 
chování, a to jak na 1. tak na 2. stupni. Bez zajištění základního fungování je jen velmi obtížné 
pracovat na dalších problémech. 
Výrazným problémem se po době covidu ukázala velmi špatná orientace dětí v digitálním 
prostředí, resp. rizika s ním spojená. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zákazu používání 
mobilních telefonů spojené s důkladným vysvětlením a objasněním tohoto zákazu a zajištění 
programů prevence v této oblasti. 
 
 

9. Řešení přestupků 
 
Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání 
návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z 
toho vyvozeny patřičné sankce. Budou sledovány i další projevy rizikového chování-šikana, 
vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V 
případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 
1. individuální pohovor se žákem 
2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 
3. doporučení kontaktu s odborníky a jejich následná intervence ve třídách 
4. programy ve spolupráci s Policií ČR 
5. opatření školy k nápravě rizikového chování (zákaz používání mobilů, antistresové 

programy, zvýšené dohledy nad žáky, mimořádné třídní schůzky) 



 
 

       

 
 
 
 
 
6. pravidelná sociometrická šetření ve třídách 
7. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 
8. v případě dealerství oznámení Policii ČR 
 

 
9. Závěr 
 
Školní preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné 
školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci školního 
preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence 
rizikového chování s výcvikem v sociálních dovednostech, preferovat přístupy zaměřené do 
oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk 
a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění uvidí 
smysluplnost své práce. Toho chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, 
ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Lenka Pizúrová 

 

 


