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Školní preventivní strategie 
 

 

 

 

Výchovné úsilí školy povede k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny 

pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových chvílích života přijmout 

nejvhodnější řešení nastalé situace.  

 

Hlavním cílem školní preventivní strategie je přispět k vytváření zdravých, sebevědomých a 

odpovědných osobností a naplnit jejich mysl a volný čas tak, aby se pro ně droga a jiné 

patologické jevy nemusely stát řešením vlastních problémů a komplexů. Utvářet takovou 

atmosféru, aby děti chodily do školy bez obav, strachu a stresu, aby slušným způsobem 

dokázaly vyslovit svůj názor a věděly, že mají v učiteli oporu v těžké chvíli a kdykoli ho 

mohou požádat o pomoc a radu. Jejich názor bude respektován stejně tak jako jejich potřeby. 

 

Cíle strategie: 

1. dlouhodobý 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

2. střednědobý 

 vytvoření příznivého klimatu školy  

 posílení duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 

3. krátkodobý 

 odpovědnost žáka za vlastní chování 

 

Prevenci zaměříme na rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, schopnost ubránit se 

manipulaci, zvládání stresu, růst sebevědomí, plánování a využívání volného času, toleranci a 

potlačování intolerance, dodržování bezpečného chování a předcházení úrazům, dodržování 

dohodnutých pravidel, ochranu soukromého i školního majetku. 
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Vymezení cílové skupiny: 

Strategie je zaměřena na všechny žáky školy. Nejrizikovější skupinu v oblasti prevence tvoří 

žáci neúspěšní, mající problémy s prospěchem, chováním. Proto je jedním z nejdůležitějších 

úkolů hledat u těchto dětí jejich silné stránky a kladné vlastnosti. Ty pak vyzdvihovat a 

umožnit tak každému dítěti vyniknout a být pochválen. Každý žák by měl pocítit, že je 

hodnotný člověk. U problémového chování odsoudit špatný čin, nikoli osobu dítěte. 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. 

 

U žáků s problémy chování, specifickými potřebami učení, a jinými handicapy je třeba účinné 

spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, preventisty, speciálního pedagoga, rodičů a 

PPP. Vhodný je přehled o trávení volného času těchto dětí a jejich co nejširší zapojení do 

volnočasových aktivit, poskytovaných školou. 

 

Realizace strategie: 

Na 1. stupni bude prevence realizována jako součást výuky formou výchovy k zdravému 

životnímu stylu, na 2. stupni formou specifické prevence. Základ strategie budou tvořit 

podzimní adaptační výjezdy třídních kolektivů, návštěva preventisty s programy 

v jednotlivých třídách a týden exkurzí v závěru školního roku. 

 

Prevence podpory zdraví a zdravého životního stylu podporuje 

 rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních 

vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 

 zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a 

kritiku 

 vytváření pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve 

skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního 

vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v těchto předmětech: výchova k občanství, 

přírodopis, výchova ke zdraví, chemie, český jazyk a literatura, cizí jazyky, informatika a 

výpočetní technika, výtvarná výchova, dějepis, osobnostně sociální výchova a další. 

 

Metody a formy prevence: 

Vytýčených cílů lze dosáhnout rozvojem komunikačních dovedností v třídních kolektivech a 

posilování prvků osobnostně sociální výchovy, zatraktivněním výuky novými, přitažlivými 

učebními metodami, podporující činnostní učení. Projektové vyučování umožňuje intenzivní 

spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč 

třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokážou spolupracovat starší 

s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.  Velmi 

důležité pro vyplnění volného času dětí je činnost školního klubu, který je u žáků velmi 

oblíben a široká nabídka zájmových kroužků. 
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Školní poradenské pracoviště: 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště, které tvoří vedoucí ŠPP, preventista a oba 

výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň a speciální pedagog. ŠPP poskytuje odborné služby pro 

učitele, žáky i rodiče, stanovené vyhláškou č. 72/2005 ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 

116/2011 Sb.).  

 

Vyučující sledují projevy dětí, aby rozpoznali příznaky šikanování a výskyt ostatních forem 

rizikového chování. V případě podezření spolupracují s poradenským pracovištěm. Všichni 

vyučující dodržují dohodnuté postupy při nálezu alkoholu a OPL, konzumaci tabákových 

výrobků, alkoholu a OPL, šetření šikany. Přesný postup, jak se zachovat, je vyvěšen ve 

sborovně školy.  

 

Spolupráce s vedením školy  

 preventista jako člen ŠPP spolupracuje s vedením školy na základě programu 

 preventivní program je zařazen do plánu školy 

 ředitel školy seznámí rodiče prostřednictvím poradního sboru rodičů s preventivním 

programem 

 spolupráce vyučujících s preventistou, výchovným poradcem a rodiči (vývojové poruchy, 

projevy rizikového chování) 

 

Spolupráce s rodiči a veřejností 

 účast rodičů na některých akcích školy 

 účast rodičů na vyučování (ukázkové hodiny, dozor na výletech a exkurzích) 

 možnost individuální konzultace 

 

Naplňování kompetencí žáků: 

1. – 3. ročník 

 žáci pojmenují zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, 

zneužíváním léků 

 žáci jednoduchými způsoby odmítají návykové látky 

4. – 5. ročník 

 považují zdraví jako základní lidskou hodnotu 

 zařazují do denního režimu zdraví prospěšné činnosti, především sport 

 odmítají návykové látky 

 komunikují se službami poskytující pomoc 

6. - 9. ročník 

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

tolerantní k menšinám 

 uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným 

způsobem 

 uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné 

protiprávní činy  

 bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, 

sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího 

ohrožení 
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Prevenci budeme uskutečňovat ve dvou časových rovinách. Dlouhodobé akce a činnosti, 

vytvářející příznivé klima školy (pravidelné páteční hlášení, vyhlašování žáka s největším 

zlepšením za uplynulé čtvrtletí, výlety, exkurze, program preventisty ve třídách, činnost 

školních kroužků, poskytování informací prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy, 

činnost školního parlamentu, aj.) a jednorázové akce (sociometrické šetření ve třídách, 

adaptační výjezdy, exkurze, výlety, Pojďte s námi za školu, Vánoce, pálení čarodějnic, 

sportovní turnaje, lyžařský a turistický kurz, ples školy, dětský den, aj.). Podrobný kalendář 

akcí je součástí plánu prevence na aktuální školní rok. 

 

Kontrolu preventivního programu a jeho hodnocení provádí preventista ve spolupráci 

s ostatními vyučujícími v  červnu aktuálního školního roku. 

 

Zpracováno na základě Metodického doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28 

 

 

 

Platnost: od 1. 3. 2012 

 

Zpracovala preventistka SSZŠ: Mgr. Miluše. Džuberová 

 

 

 

 

         Mgr. Pavel Škramlík 

              ředitel školy  

 

 


