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1. Základní údaje 

 

Název a adresa školy Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, 

Třinec, příspěvková organizace 

Bezručova 418 739 61 Třinec 

 

Jméno a příjmení ředitelky školy:  

Jméno a příjmení zástupkyně školy: 

Jméno a příjmení výchovného poradce: 

Mgr. Martin Raška 

Mgr. Martina Giercuszkiewiczowá 

Mgr. Martina Giercuszkiewiczowá 

Telefon: 558 993 010 - sekretariát 

Email: bezructri@volny.cz 

 

Jméno školního metodika prevence: Mgr. Radka Hvozdovičová 

Telefon: 732 155 648 

Email: radka.hvozdovicova@zspbtrinec.cz  

 

Jméno školního psychologa: Mgr. Agáta Lakotová 

Telefon: 558 993 010 

Email: agata.lakotova@zspbtrinec.cz 

 

 

 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

Počet pedagogických 

pracovníků + asistent 

pedagoga 

ZŠ I. stupeň 6 1-5 150 6 

ZŠ II. stupeň 6 6-9 138 12 + 5 
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2. Analýza současného stavu ve škole 

 

Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu střední škole. 

Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v 

souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. Vyučování probíhá podle ŠVP pro základní 

školy. Tento dokument naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 

Důraz je kladen na rozvíjení klíčových kompetencí, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a 

uplatnění získaných dovedností v praktickém životě. 

Na škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště. V týmu pracují jako výchovná poradkyně Mgr. 

Martina Giercuszkiewiczowá, metodička prevence Mgr. Radka Hvozdovičová a školní psycholožka 

Agáta Lakotová. Členové tohoto týmu úzce spolupracují s třídními učiteli i ostatními pedagogickými 

pracovníky. Se svými dotazy a problémy mohou pracoviště kontaktovat žáci i jejich rodiče osobně 

(konzultační hodiny uvedeny na webových stránkách) nebo písemně (kontakty na stránkách školy 

nebo prostřednictvím schránky důvěry v budově školy). 

Škola organizuje zájmové kroužky, kterým jsou pro činnost poskytnuty prostory a vybavení. 

Zprostředkováváme dětem informace o dalších možnostech využití volného času. Náměty žáci 

získávají i během samotného vyučovacího procesu či projektových dnů. Tyto aktivity vnímáme 

zejména jako preventivní kroky vedoucí k omezení agresivního chování a šikany. Se zmíněnými 

tématy se žáci setkávají i v průběhu vyučování a to především prostřednictvím projektové výuky. 

V bezprostřední blízkosti školy panuje vlídné sociální klima, v posledních letech se zlepšil vzhled 

okolí školy a možnost využívání volného času v Domu dětí a mládeže, kde je velký výběr kroužků. 

Také je a možnost sportování v nedalekém sportovním areálu Stars. I přes to se žáci v blízkém okolí 

setkávají s negativními vlivy, jako je vandalismus, kouření a alkoholismus. Jako riziková byla 

vytipována krizová místa v okolí autobusové zastávky a stanoviště také v okolí blízkých garáží a 

malého parku. Ve snaze o udržení bezpečného prostředí spolupracuje škola v této oblasti se státní i 

městskou policií a orgány sociálně právní ochrany. 

Třídními učiteli je poukazováno nejčastěji na neplnění školních povinností, nesoudržnost kolektivů a 

vyčleňování jednotlivců, nerespektování autorit, zvyšující se agresivitu a používání vulgarismů mezi 

žáky. V poslední době přibývá záškoláctví. V ojedinělých případech se objevují krádeže, tendence 

vzniku šikany žáků. Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť mohou vést zejména ke zhoršení 

mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení prospěchu. 

Jejich ignorování by mohlo v extrémních případech vést ke vzniku rizikových forem chování. 
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3. Vymezení cílové skupiny 

 

Program je zaměřen na všechny žáky I. a II. stupně základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem 

ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s 

některými typy specifických vývojových poruch chování. V případě vzdělávání pedagogických 

pracovníků v dané problematice by mělo být další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním 

přihlédnutím k začínajícím pedagogům. Vzdělávací aktivity intenzivnější povahy jsou směřovány k 

pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, metodik 

prevence. Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost bude věnována 

skupinám rodičů dětí ze tříd, kde se vyskytují rizikové formy chování. 

3. 1 Cílová skupina žáci  

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob 

života v míře přiměřené jeho věku:  

✓ s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivů schopné dělat 

samostatná (pokud možno správná) rozhodnutí 

✓ s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

✓ schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc při řešení problémů 

✓ s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

✓ podílející se na tvorbě kvalitního prostředí a životních podmínek 

3.2 Cílová skupina rodiče a zákonní zástupci  

Součástí preventivní práce školy je dobrá spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Pro ně nabízí 

školy následující aktivity:   

✓ internetové stránky školy – informace z dění ve škole 

✓ úvodní informační schůzku pro rodiče konanou v polovině září 

✓ pravidelné třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků 

✓ průběžné informace o studijních výsledcích žáků, záměrech a aktivitách školy  

✓ individuální schůzky s třídními učiteli 

✓ individuální konzultace s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním 

psychologem 

✓ dny otevřených dveří pro rodiče, nebo po domluvě s vedením školy 

3.3 Cílová skupina pedagogičtí pracovníci  

✓ v oblasti prevence spolupracují školní metodik prevence, výchovný poradce a všichni 

pedagogičtí pracovníci 

✓ všichni pedagogičtí pracovníci mají vypsány konzultační hodiny 
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✓ na aktualizaci informací k preventivní činnosti školy se podílí koordinátor ICT Mgr. Pavel 

Filipczyk 

✓ schránku důvěry má na starost školní metodik prevence 

4. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže Národní strategie 2019-2027  

 

je základním strategickým dokumentem MŠMT, který tvoří/vytváří základní rámec politiky primární 

prevence rizikového chování v České republice. Tato strategie vychází z předchozí Národní strategie 

primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 a navazuje na její vyhodnocení. Národní 

strategie 2019-2027 vymezuje základní pilíře politiky primární prevence, jimiž jsou:  

✓ systém, 

✓ koordinace 

✓ legislativa 

✓ vzdělávání 

✓ financování 

✓ monitoring 

✓ hodnocení a výzkum. 

Ke každému z pilířů jsou stanoveny základní cíle Národní strategie 2019-2027 a zároveň jsou v 

každém pilíři stanoveny priority. Integrální součástí Národní strategie 2019-2027 jsou návazné akční 

plány – soubory konkrétních opatření a úkolů směřujících k dosažení stanovených cílů. Během 

implementace Národní strategie 2019-2027 budou na sebe akční plány navazovat ve třech etapách, 

akční plán bude vždy po 3 letech vyhodnocován a na jeho základě bude tvořen nový akční plán na 

další tříleté období. 

5. Cíl programu základní školy 

 

4.1 Obecné cíle ve všech tématech primární prevence:   

✓ zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních pedagogických 

pracovníků (dle pokynů MŠMT). 

✓ vypracovat metodický postup pro řešení krizových situací v případě podezření na šikanu a 

zneužívání návykových látek   

✓ preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování  

✓ vytvořit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku 

školy 

✓ usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou 

✓ zajistit schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a obeznámeni s riziky, jakým jsou 

jejich děti vystaveny a jak jim předcházet, případně je řešit 
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4.2 Konkrétní cíle v tématech primární prevence 

 

Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření   

✓ předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku 

✓ předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených 

v důsledku 

✓ konzumace drog  

✓ podporovat žáky v jejich pozitivních nápadech, potřebách a tvořivosti 

✓ aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem prostřednictvím 

organizování volnočasových aktivit školou 

 

Ukazatele úspěchu:  

▪ mezi žáky nekolují mýty o drogách 

▪  žáci znají negativa užívání omamných návykových látek 

▪  žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti ve škole i mimo školu  

▪ škola za spoluúčasti žáků a rodičů pořádá zábavné akce, exkurze a jiné mimoškolní 

aktivity  

▪  žáci mají zájem o návštěvy odborníků a diskuze s nimi i s učiteli o dané problematice 

▪ žáci jsou dobře informováni a vědí, na koho se v případě potřeby obrátit, případně 

využít schránku důvěry 

Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů 

Prevence projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu 

✓ předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám 

✓ předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu 

✓ vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu 

✓  posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky 

✓ zajistit bezpečnost žáků o přestávkách (dohledem), případně dle možností i na skrytých 

místech školy 

✓ účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT 

✓ šířit pravdivé informace a extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, popř. 

sektách a náboženstvích 

Ukazatele úspěchu: 

▪ mezi žáky nebují šikana (neobjevují se pokročilá stadia) 

▪ žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k ostatním  

▪ žáci samostatně myslí, rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní 

▪  žáci mají zájem na společných akcích třídy, výletech, mají zájem a potřebu 

pospolitosti třídy  

▪ na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra  

▪ žáci mají zájem o různá náboženství a kultury 

▪ žáci jeví zájem o návštěvy odborníků, jsou ochotni řešit své konflikty dohodou, či pod 

vedením pedagogických pracovníků, případně využívají schránku důvěry 

Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění 
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Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova 

✓ posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska   

✓ předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a duševními změnami dospívání, porozumění a 

péče o své tělo – ducha  

✓ předcházet rizikům sexuálního zneužívání dostatečnou a včasnou informovaností žáků 

✓ předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc 

✓ podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům 

 

Ukazatelé úspěchu 

▪ žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám, nestydí se za ně  

▪ žáci dokážou říci NE a umějí ho i přijmout  

▪ asertivní jednání - žáci k otázce sexu zaujímají zodpovědný postoj, znají rizika i 

pozitiva  

▪ žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, partnerství, 

mateřství  

▪ žáci mají zájem diskutovat o problematice s učiteli 

Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost 

✓ vysvětlit a popsat základní projevy delikvence, kriminality, trestných činů (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…)   

✓ podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných ve spolupráci s Policií ČR 

✓ upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování  

✓ předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákonů 

 

Ukazatele úspěchu 

▪ žáci jsou si vědomi následků spáchání přestupků a trestného činu  

▪ žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení  

▪ žáci respektují a znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování - škola 

má téměř nulový výskyt kriminality 

Prevence záškoláctví 

✓ snížit počet zameškaných hodin  

✓ posilovat hodnotu vzdělání 

✓ mít ve škole vypracovaný postup v souladu se školním řádem a pokyny MŠMT na řešení 

neomluvené školní docházky   

✓ spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (sociální odbor, 

Policie) 

Ukazatele úspěchu 

▪ počet zameškaných neomluvených hodin byl snížen  

▪ žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity 

▪ škola má vypracovaný plán, jak řešit neomluvenou docházku 

▪ škola má dobré vztahy s úřady a jinými subjekty  
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Zdravý životní styl  

Prevence vzniku poruch příjmu potravy 

✓ podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres, mít rád 

(a) své tělo 

✓ seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, život dívek v modelingu, plastická 

chirurgie, vegetariánství, život v komunitách…  předcházet negativním vlivům médií – ideál 

krásy, odtržení od reality, módní trendy 

✓ předcházet vzniku poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, diety, obezita… 

✓ upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – environmentální výchova 

✓ naučit žáky poskytnout první pomoc, orientovat se v integrovaném záchranném systému 

 

Ukazatelé úspěchu 

▪ žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, vyvíjejí 

vhodné sportovní aktivity, vyhledávají pohyb, umějí i odpočívat, relaxovat  

▪ žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo  

▪ žáci znají negativa i pozitiva různých životních stylů  

▪ žáci mají kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, zajímá je, jak žijí a v čem žijí, 

vlastními silami pomáhají k ochraně prostředí, v němž žijí (třídí odpady, neznečišťují 

přírodu, prostředí kolem sebe)  

▪ žáci se aktivně účastní projektu Hasík nebo zachraň život – poznávají práci 

ochranných složek a orientují se v integrovaném záchranném systému a zvládají první 

pomoc 

Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách 

✓ seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC, 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  

✓ podporovat počítačové hry, filmy s kladným obsahem rozvíjející postřeh, vědomosti, 

soustředění, koordinaci pohybu 

 

Ukazatelé úspěchu 

▪ žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog - jsou si vědomi 

pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich porušování  

▪ žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů 

6. Metody a formy práce 

 

✓ výklad (informace) 

✓ samostatná práce (referáty, informace z tisku…) 

✓ besedy 

✓ diskuse 

✓ konzultace se zákonnými zástupci žáků 
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✓ sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání – zážitková 

pedagogika 

✓ párová, skupinová práce ve třídě 

✓ využívání audiovizuálních pořadů 

✓ projektové vyučování 

✓ interaktivní činnosti se třídou 

✓ intervenční programy pro třídní kolektiv 

✓ další vzdělávání pedagogických pracovníků 

✓ zvýšená aktivita vyučujících při dozorech o přestávkách – případné posílení dozorů u 

problematických tříd a v problematických prostorách školy  

✓ poradenská činnost – spolupráce s organizacemi a poradenskými zařízeními 

7. Zaměření preventivního programu 

 

✓ zdůrazňování nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů 

✓ podpora seberealizace (umožnit všem, aby prožili úspěch a upevnili svoje sebevědomí)  

✓ zdůrazňování vzájemné úcty, posilování úcty, kritického myšlení  

✓ vybudování základů asertivity pomocí netradičních aktivit podporování pozitivních návyků, 

znalostí, dovedností v oblasti relaxace, komunikace, rozhodování   

✓ rozvoj zvládání stresu, ohleduplnost  

✓ posilování zodpovědnosti za vlastní činy 

✓ vypěstování schopnosti odmítání, ovládání pocitů, zdokonalování sebe sama 

✓ výchova k toleranci, snášenlivost, proti projevům rasismu, antisemitismu, xenofobii  

✓ budování zdravého životního stylu 

✓ získávání pozitivních zdravotnických informací 

✓ posilování třídních kolektivů a důvěry ve třídě 

✓ všestranný rozvoj osobnosti 

8. Zařazení témat primární prevence do výuky, jejich výstupy 

 

Úkoly pro jednotlivé ročníky jsme rozdělili do tří okruhů – společně pro 1. – 3. ročník, pro 4. – 5. a 

pro 6. – 9. ročník, aby tak minimální preventivní program korespondoval s modelem ŠVP. 

 

1. – 3. ročník 

Sociální prostředí 

✓ žáci a učitelé si v jednotlivých třídách společně stanoví pravidla soužití   

✓ žáci prohlubují své porozumění pojmu přátelství (kamarádství) a jeho významu pro lidský 

život 

✓ žáci si vytváří a prohlubují zdravé sebevědomí a sebedůvěru 

✓ žáci se učí vzájemné pomoci, otevřené a efektivní komunikaci 

✓ žáci poznávají potřeby ostatních a učí se na ně přiměřeně reagovat 

✓ žáci si osvojují adekvátní strategie řešení konfliktů dohodou a nenásilnou cestou 
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✓ žáci a učitel se snaží ve třídě vytvářet pozitivní klima vyučující, využívá pochvaly jako 

jednoho z výchovných prostředků, volí činnosti tak, aby dal žákům možnost zažít pocit 

úspěchu a radosti z práce   

✓ učitel vnímá individuální odlišnosti žáků a učí tomuto vnímání i děti 

✓ žáci se seznamují se základními lidskými právy a s právy dítěte 

Zdraví: 

✓ žáci se učí chápat pojem zdraví jako pohodu duševní, tělesnou a sociální  

✓ žáci se seznámí s pojmy zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, očkování  

✓ žáci nacvičují efektivní přivolání první pomoci a komunikaci se zdravotnickým personálem  

✓ žáci se učí vědomě reflektovat zdravý životní styl (režim práce, odpočinku, pohybu, 

stravování, spánku)  

Hygiena: 

✓ žáci si upevňují své základní hygienické návyky, osobní hygienu, intimní hygienu, péči o 

zevnějšek  

Ochrana před úrazy:  

✓ žáci si osvojují pravidla bezpečného chování v různých prostředích (doma, na ulici, v 

dopravních prostředcích, ve škole, aj.) a při různých činnostech (školní práce, sport, zábava) ž 

✓ žáci se učí efektivně čelit nebezpečí zneužití ze strany silnějších či starších (týrání, 

zastrašování, šikana)  

Nebezpečí od neznámých lidí:  

✓ žáci nacvičují v modelových situacích jednání s neznámými lidmi (vyhnutí se kontaktu s 

neznámým člověkem, odmítnutí nabízených věcí, aj.) 

✓ žáci se seznamují s nebezpečím, které představují odhozené injekční stříkačky a jehly 

(možnost nákazy nebezpečnými chorobami)  

Výživa:  

✓ žáci se učí rozumět významu potravy pro život; rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny a 

nápoje 

✓ žáci dodržují stravovací a pitný režim, seznamují se s jeho významem pro zdraví  

Návykové látky a zdraví: 

✓ žáci se učí porozumět manipulativním technikám reklamy  

✓ žáci se učí na modelových situacích odmítat alkohol a cigarety 

✓ žáci prohlubují své znalosti o škodlivých důsledcích požívání omamných látek  

✓ žáci se seznamují se zásadami užívání farmakologických výrobků 
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4. – 5. ročník  

Sociální prostředí: 

✓ žáci společně s vyučujícím reflektují dříve stanovená pravidla společného soužití a nově je 

přizpůsobují aktuální situaci 

✓ žáci rozvíjí své adekvátní sebevědomí a sebeúctu 

✓ žáci prohlubují své komunikační kompetence (rozvíjí schopnost diskutovat, efektivně a 

otevřeně komunikovat, naslouchat si navzájem, aj.) 

✓ žáci se na modelových situacích učí přiměřeným způsobem řešit problémové situace 

✓ žáci znají nebezpečí kyberšikany a vědí, jak se před ní chránit 

✓ žáci se učí reagovat na nevhodnou, nevyžádanou internetovou komunikaci (SPAM)  

✓ žáci se učí, jak postupovat při obtěžování neznámou osobou na různých int. sociálních sítích, 

jak chránit své soukromí  

✓ žáci se učí adekvátně a nezraňujícím způsobem vyjádřit svůj názor 

✓ žáci i učitel se snaží podporovat vzájemnou důvěru a vytvářet příznivé klima ve třídě 

✓ žáci prohlubují své chápání základních lidských práv a práv dítěte  

 

Zdraví: 

✓ žáci prohlubují své pochopení pojmů zdraví a nemoc, příznaky onemocnění, očkování, 

karanténa, izolace, aj.  

✓ žáci si osvojují teoretické znalosti i praktické dovednosti k podpoře a rozvoji vlastního zdraví 

a zdravého životního stylu 

✓ žáci se učí porozumět významu oblasti duševní hygieny; prakticky si zkouší některé relaxační 

techniky 

✓ žáci si samostatně plánují svůj denní režim, do kterého zahrnují různé aktivity tak, aby plán 

byl realistický, ale zároveň splňoval podmínky zdravého životního stylu (střídání zátěže a 

odpočinku) 

✓ žáci nacvičují poskytování první pomoci  

Hygiena:  

✓ žáci prohlubují své znalosti a návyky osobní a intimní hygieny, péče o pleť, vlasy, nehty, aj. 

✓ žáci se učí hodnotit reklamu na prostředky osobní hygieny  

Ochrana před úrazy: 

✓ žáci si osvojují pravidla bezpečného chování v různém prostředí (např. při sportu, v přírodě, 

ve volném čase, v MHD, atd.) 

✓ žáci nacvičují na modelových situacích vhodné chování a jednání v krizových situacích 

(šikana, kontakt s dealerem, s deviantní osobou, s osobou pod vlivem drog či alkoholu, aj.) 

✓ žáci nacvičují poskytování první pomoci   

Nebezpečí od neznámých lidí: 

✓ žáci si osvojují adekvátní reakce na oslovení neznámými osobami 

✓ žáci nacvičují odmítání nabízených poživatin neznámou osobou 

✓ žáci se učí odhadovat bezpečnost situací a konkrétních lokalit v okolí školy a svého bydliště  
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Výživa: 

✓ žáci rozšiřují své znalosti o zásadách zdravé výživy, vlivu stravovacích návyků na zdraví 

člověka (rychlé občerstvení versus zdravá výživa) 

✓ žáci se učí rozlišovat vhodnost potravin podle složení výrobků a tzv. přidaných látek  

✓ žáci odhalují manipulativní strategie reklamy na potraviny  

Návykové látky a zdraví: 

✓ žáci se učí rozeznávat a upřednostňovat pozitivní životní cíle a hodnoty, hledat společensky 

přijatelné způsoby trávení volného času  

✓ žáci na modelových situacích nacvičují odmítání návykových látek od party a kamarádů, snaží 

se sami klást vhodné argumenty  

✓ žáci se učí orientovat v reklamách, které nám nabízejí média, rozpoznat manipulativní 

techniky reklamy 

✓ žáci rozumí riziku, které je spojené s vysokou mírou tolerance požívání alkoholu v naší 

společnosti 

✓ žáci znají základní účinky a následky různých typů omamných látek (budivé, tlumivé, 

halucinogenní) 

✓ žáci dokážou vysvětlit mechanismus vzniku závislosti  

 

6. – 9. ročník 

Sociální prostředí: 

✓ žáci společně s vyučujícím reflektují dříve stanovená pravidla společného soužití a nově je 

přizpůsobují aktuální situaci 

✓ žáci rozvíjí své adekvátní sebevědomí a sebeúctu 

✓ žáci rozvíjí a obohacují svou schopnost komunikovat, schopnost diskutovat, efektivně a 

otevřeně komunikovat, naslouchat si navzájem 

✓ žáci dobře znají nebezpečí kyberšikany a vědí, jak se před ní chránit 

✓ žáci se učí reagovat na nevhodnou, nevyžádanou internetovou komunikaci (SPAM) 

✓ respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám  

✓ žáci znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

✓ žáci umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly   

✓ žáci znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 

✓ žáci znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 

✓ uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní 

činy 

✓ umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální 

Zdraví: 

✓ žáci umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

✓ žáci umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 

✓ žáci ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci 

✓ žáci znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygien 
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Hygiena: 

✓ žáci mají znalosti a návyky osobní a intimní hygieny, péče o pleť, vlasy, nehty, aj. 

Ochrana před úrazy: 

✓ žáci si mají osvojená pravidla bezpečného chování v různém prostředí (např. při sportu, v 

přírodě, ve volném čase, v MHD, atd.) 

✓ žáci umí jednat v krizových situacích (šikana, kontakt s dealerem, s deviantní osobou, s 

osobou pod vlivem drog či alkoholu, aj.) 

✓ káciví jak poskytnout první pomoci  

Nebezpečí od neznámých lidí: 

✓ žáci reagují adekvátně na oslovení neznámými osobami 

✓ žáci umí odmítnout nabízení poživatin neznámou osobou 

✓ žáci ví bezpečnost situací a konkrétních lokalit v okolí školy a svého bydliště  

Výživa: 

✓ žáci mají své znalosti o zásadách zdravé výživy, vlivu stravovacích návyků na zdraví člověka 

(rychlé občerstvení versus zdravá výživa) 

Návykové látky a zdraví: 

✓ žáci ví, že zneužívání dítěte je trestné 

✓ žáci umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek  

✓ žáci chápou důvody, proč někdy lidé volí tuto cestu a dokážou navrhnout efektivní alternativy 

řešení  

✓ žáci znají některá zařízení, která problém závislosti řeší  

✓ žáci dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) 

✓ odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat  

9. Aktivita školy  
  

Pro úspěšné plnění MPP plynou základní úkoly:  

✓ účast metodičky primární prevence a výchovné poradkyně na odborných seminářích v rámci 

dalšího vzdělávání 

✓ spolupráce metodičky prevence s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou při řešení 

případných problémů žáků 

✓ účast všech pedagogických pracovníků na semináři věnovaném prevenci dle nabídky 

✓ předávání informací získaných na odborných seminářích kolegům (např. stručný referát během 

provozní porady aj.) 

✓ DVPP v oblasti integrace dětí se znevýhodněním (PAS, ADHD, SPU)  

✓ absolvování kurzů zaměřených na techniku komunikace 

✓ vzájemné informování učitelů o nestandardním chování žáků a možnostech řešení 

problémových situací 
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✓ osvětová činnost zaměřená na rodiče 

✓ zvyšování informovanosti učitelů průběžným dokupováním odborných knih a časopisů do 

učitelské knihovny 

✓ zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním 

✓ zvýšená pozornost jevům, které signalizují nárůst problémového chování (vzájemná 

nesnášenlivost mezi konkrétními žáky, pomluvy, slovní či fyzické napadání…) 

✓ pravidelná kontrola schránky důvěry umístěné v prostorách školy  

✓ spolupráce se složkami záchranného systému - lekce pořádané hasiči, policisty, prezentace 

lékaře ze záchranné služby 

✓ nabídka zájmových kroužků na půdě školy žákům tak, aby měli možnost smysluplně využívat 

svůj volný čas 

✓ prohloubení environmentální výchovy (nadále budeme vést žáky k třídění odpadu, zúčastníme 

se akcí podporující šetrný přístup k životnímu prostředí – Recyklohraní, Sbíráme s panem 

Popelou, …)  

✓ účast žáků na výtvarných a jiných soutěžích, divadelních představeních 

✓ návštěvy filmových a divadelních představení, besed aj.  

✓ nabídka mimoškolních aktivit jako smysluplné využití volného času žáků  

✓ konzultační hodiny metodika prevence  

 

Žákovské akce se vztahem k primární prevenci, které jsou plánovány na školní rok 2021/2022 

✓ Projekt „Zdravé zuby“  

✓ Matematické soutěže  

✓ Výtvarné, pěvecké a divadelní soutěže   

✓ Lehkoatletické soutěže  

✓ Turnaj v kopané, florbalu, atletiky  

✓ Turnaj ve vybíjené, přehazované, volejbalu  

✓ Sportovní den  

✓ Česko sportuje - Olympijský víceboj  

✓ Návštěva knihovny, muzea  

✓ V rámci spolupráce s policií realizace dopravní výchovy na dopravním hřišti 

✓ Exkurze do okolních výrobních podniků, diskuse o jejich vlivu na okolní prostředí 

✓ Preventivní programy, přednášky pro 1. – 5. ročník, 6. – 9. ročník 

✓ Projektové dny  

✓ Den otevřených dveří pro veřejnost  

✓ Vánoční jarmark, vystoupení I. a II. stupně  

✓ Týdenní pobyt v přírodě s výukou lyžování I. A II. stupně 

✓ Plavání 

✓ Vánoční tvoření, velikonoční tvoření  

✓ Charitativní akce pro nadaci Světluška  

✓ Dětský karneval  

✓ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky  

✓ Metodická setkání pedagogů 

✓ Spolupráce MŠ a 1. Třídy  

✓ Den Země  

✓ Uctění památky padlých  - Krokus  

✓ Besídka ke Dni matek  
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✓ Odpoledne s rodiči ŠD 

✓ Řekni drogám NE 

✓ Kulturní představení – divadlo, film, koncert  

✓ Exkurze, školní výlet 

✓ Besip 

✓ Řemeslné hry 

✓ Wolfram 

✓ Zachraň život  

✓ Den jazyků  

✓ Humanitární den s tématikou (zdravověda, ochrana obyvatelstva za mimořádných 

událostí, nebo životospráva) 

✓ Zahradní slavnost 

✓ Slavnostní zamykání školy a předání vysvědčení  

Pozn. Přesné plnění akcí – viz Plán činnosti školy. Vše bude plněno dle aktuálnosti pandemických 

podmínek  

 

8.1 Význam jednotlivých aktivit  
  

✓ Návštěvy divadelních představení – kultivují osobnost žáka, jeho estetické cítění, mohou 

být podnětem k diskusi.   

✓ Návštěvy filmových projekcí – snímky jsou voleny tak, aby mohla následovat diskuse na 

dané téma, snímky rovněž kultivují osobnost žáka.  

✓ Výlety – pomáhají žákům lépe poznat svůj kraj a okolí svého bydliště, posilují vztahy dětí 

k vlasti, národní historii, dědictví předků.   

✓ Návštěvy knihoven – také se podílejí na kultivaci dětské osobnosti, napomáhají rozvoji 

slovesnosti a podporují žákovský vztah ke čtenářství jako společensky vhodné formě 

trávení volného času.   

✓ Účast dětí na výtvarných soutěžích – je podporován jejich vztah k výtvarnému umění a 

prohlubováno estetické cítění.  

✓ Ekologické akce – tyto aktivity posilují vztah žáků k životnímu prostředí a učí je přijímat 

vlastní odpovědnost za naše okolí a stav životního prostředí.  

✓ Školní besídky – podporují v žácích pocit sounáležitosti, rozvíjí jejich komunikační a 

sociální dovednosti.  

✓ Prožitkové semináře – pomáhají mapovat vztahy v kolektivu, odkrývají negativní prvky 

chování a nastiňují cestu k jejich nápravě či odstranění.  

 

8.2 Mimoškolní aktivity nabídnuté žákům ve školním roce 2021/2022  
  

✓ keramický kroužek – od 3. ročníků  

✓ sportovní kroužek - 1. - 5. ročník, 6. – 7. ročník  

✓ náboženství  

✓ šachy 

✓ robotika 
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✓ 3D tisk 

✓ Bezruč TV 

✓ pěvecký kroužek 

✓ příprava k přijímacím zkouškám – matematika 9. ročník 

✓ příprava k přijímacím zkouškám – český jazyk 9. ročník 

✓ doučování dle potřeb žáků (nabídky předmětů ohrožených školním neúspěchem) 

10. Spolupráce s rodiči  
  

Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských 

schůzkách či konzultacích 2+1 nebo prostřednictvím edupage. Informace ohledně systému 

vzdělávání, učebních plánů, osnovách, metodách výuky, způsobech hodnocení, pomůckách apod. 

mohou rodiče přijít prodiskutovat s našimi pedagogy po dohodě s vyučujícím, nebo v rámci 

konzultačních hodin. O plánovaných opatřeních jsou rodiče vždy dopředu informováni písemně, 

emailem, popř. telefonicky. Akutní výskyty sociálně patologických jevů řeší škola s rodiči 

okamžitě, doplňuje je zápisem z jednání a vždy nabídne rodičům vhodné poradenství.  

11. Spolupráce s dalšími organizacemi  
  

Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi:  

✓ v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami PPP, středisky výchovné 

péče SVP, speciálně pedagogickými centry SPC (PPP a SPC Třinec, Frýdek-Místek, SPC 

Ostrava)  

✓ v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a 

zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně 

individuální a rodinné terapie   

✓ v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence 

(možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s 

rodinou).   

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou 

podstatu trestného činu (provinění):  

✓ Policie ČR  

✓ orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD Třinec)  

  

Důležitá telefonní čísla  

116 111 Linka důvěry: - je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z 

pevných i mobilních telefonů.  

112 Jednotné číslo tísňového volání   

155 Zdravotnická záchranná služba  
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158 Policie ČR  

156 Městská policie  

558 43 20 84 PPP Frýdek-Místek  

558 33 17 71 PPP Třinec 

558306343 Kurátor pro děti a mládež Třinec Bc. Martina Trombiková  

558306333 Kurátor pro děti a mládež Třinec Luciána Heczková, DiS.  

558 306 361 OSPOD Třinec Mgr. Martina Kajzarová martina.kajzarova@trinecko.cz 

 58306330 Protidrogovou prevencí na místní úrovni v Třinci Mgr. Vlastimil Starzyk 

558 432 084 Mgr. Kristýna Babincová Jurková- oblastní metodik preventivních aktivit PPP F-M 

 ompa@pppfm.cz 

558 629 223 CNN Frýdek-Místek  

 

Důležité webové stránky s tématikou šikany a kyberšikany  

Společenství proti šikaně. www.sikana.org   

E-nebezpečí pro učitel www.e-nebezpeci.cz   

Národní centrum bezpečnějšího internet www.ncbi.cz  

Sdružení Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz  

Poradna webu Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz 

Internet poradna www.internetporadna.cz 

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu                                                                       

www. horka-linka.cz  

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na internetu 

www.napisnam.cz                                                    

11. Úkoly pro jednotlivé pracovníky  
 

11.1 Úkoly vedení školy  
 

✓ vytvářet podmínky pro tvorbu a realizaci Minimálního preventivního programu  

✓ vytvářet podmínky pro vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence 

✓ řešit aktuální problémy související s výskytem sociálně patologických jevů  

mailto:martina.kajzarova@trinecko.cz
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.internetporadna.cz/
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✓ ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence řešit přestupky proti Řádu školy, které 

souvisí s rizikovými formami chování - zajišťovat informovanost a vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti prevence rizikového chování  

  

11. 2 Úkoly školního metodika prevence   
 

✓ tvorba a realizace preventivního programu školy - koordinace a participace na realizaci aktivit 

školy zaměřených na prevenci, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismus, sexuálního 

zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 

dalších  

✓ metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy  

✓ koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy  

✓ monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků  

✓ zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách 

programů a  projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým 

pracovníkům školy  

✓ další vzdělávání školního metodika prevence  

✓ účast na vzdělávacích akcích (preference seminářů s akreditací MŠMT)   

✓ spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 

rizikových forem chování u jednotlivých žáků a tříd   

✓ koordinovat integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace 

poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými 

školskými zařízeními.   

 

11.3 Úkoly výchovného poradce   
  

✓ vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a 

příprava   

✓ návrhů na další péči o tyto žáky 

✓ zajišťovat nebo zprostředkovat diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a 

průběžné)  

✓ příprava podmínek pro integraci znevýhodněných žáků ve škole 

✓ konzultační činnost při volbě povolání 

 

11.4 Úkoly školního psychologa 
 

✓ vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost 

✓ práce s žáky na emocích, vztazích nejen ve třídním kolektivu 

✓ poskytování poradenství žákům a rodičům  

✓ konzultace s učiteli při řešení rozvojové úrovně žáků  
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11.5 Úkoly třídního učitele   
  

✓ spolupracovat se školním metodikem prevence i výchovným poradcem  

✓ sledovat využití volného času žáků  

✓ nabízet činnost v zájmových útvarech  

✓ monitorovat rizikové prostředí žáků  

✓ individuálně přistupovat k problémovým žákům  

✓ spolupracovat s rodiči  

✓ důsledně postihovat šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní rizikové formy chování  

✓ působit na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím 

vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů  

✓ sledovat docházku žáků  

 

11.6 Všichni pedagogičtí pracovníci   
 

✓ neustále aktualizovat své poznatky a informace z oblasti prevence  

✓ v rámci možnosti svého vyučovacího předmětu řešit problematiku prevence rizikových forem 

chování  

✓ v rámci možnosti svého předmětu zavádět do vyučování prvky etické a právní výchovy, 

výchovy k zdravému životnímu stylu, preventivní výchovy  

✓ klást důraz na lidská a občanská práva a povinnosti, úctu k lidskému životu, toleranci, respekt 

k odlišnosti,  

✓ působit na žáky vlastním příkladem - neopomíjet a nepřecházet veškeré příznaky a projevy 

společensky nežádoucích jevů, či rodícího se problému  

✓ spolupodílet se na řešení výše zmíněných problémů s vedením školy, metodikem prevence a 

příslušnými institucemi  

12. Řešení přestupků 
  

Pokud se na škole vyskytnou některé negativní jevy, bude postupováno podle školního řádu, či podle 

krizového plánu, zpracovaného na základě směrnic MŠMT (Metodické doporučení k primární 

prevenci, rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 

21291/2010-28).  Na řešení přestupků se podílejí třídní učitelé, ředitel školy, výchovný poradce, 

metodik prevence a školní psycholog. Závažné přestupky projednává pedagogická rada nebo 

výchovná komise.  Řešení přestupku se budou účastnit i zákonní zástupci dítěte, případně další 

subjekty jako je dětský lékař, policie nebo orgány sociálně právní ochrany dítěte. 

 

 

 



21 
 

13. Plán práce a vytýčení cílů metodika prevence 
 

✓ září – pomoc při navrácení celých kolektivů tříd po nuceném výpadku školní docházky 

z důvodu karantény, adaptační kurz 

vytváření nových kolektivů, pomoc při tvorbě třídních pravidel, zaměřit se na 

adaptační aktivity 

Preventivní program formou celoroční hry  – téma hry č. 1 na září, říjen „Mediální 

závislost“ 

Zapojení do učitelů I. stupně do projektu Moravskoslezského kraje – Dobronauti 

celoroční  

✓ říjen –  dotazníkové šetření (anketa) na téma mediální závislost, zpracování výsledků, 

informace pro třídní učitele, interpretace výsledků na třídnických hodinách 

přednáška „Řekni drogám NE“  

třídnické hodiny 

✓ listopad – téma hry č. 2 „Kyberšikana“ – preventivní program zaměřený na prevenci 

rizikového chování na internetu 

třídnické hodiny 

✓ prosinec - Světový den AIDS, osobnost Fr. Mercuryho a dalších známých osobností trpících 

AIDS 

třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

téma hry č. 3 – „Drogy“ 

✓ leden – práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny 

téma hry č. 4 – „Komunikace“ 

třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

✓ únor - vědomostní test o nebezpečí rizikového chování – spolupráce s třídními učiteli 

téma hry č. 5 – „Poruchy příjmu potravy“   

třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

✓ březen - zaměření se na knihy a četbu 

téma hry č. 6 – „Psychohygiena“  

třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

✓ duben – práce na třídním kolektivu, spolupráce s metodikem prevence a školním 

psychologem, třídnické hodiny 

✓ květen - práce na třídním kolektivu, spolupráce s metodikem prevence a školním 

psychologem, třídnické hodiny 

✓ červen – hodnocení školního roku, dotazníky pro žáky, evalvace. 
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Přílohy: 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na ob-dobí 2019 – 2027  

Akční plán realizace na období 2019 – 2021. 

http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf 
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