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Minimálního preventivní program 

 
 

Úvod 

Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT 

č.j.: 21291/2010-28) 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a 

školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1) 

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz 

• Školní řád ZŠ Vejvanovice, okres Chrudim  

 

Charakteristika školy 

Jsme málotřídní škola 1. stupně ZŠ, která sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. 

Najdete nás asi 7 km od Chrudimě směrem na Hrochův Týnec.  

Budova školy byla postavena v roce 1885 a během svého provozu procházela mnohými úpravami. Do školy 

chodí žáci z Vejvanovic a okolních obcí (především Úhřetic, Dolního Bezděkova a Dvakačovic). 

 

Hlavní zásady programu 

Oblasti prevence 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, dnes již rizikové chování žáků na Základní škole 

Vejvanovice, okres Chrudim zahrnuje v souladu s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy aktivity v těchto oblastech: 

 extrémní projevy agrese, zneužívání a šikany 

 záškoláctví 

 poruchy přijmu potravy 

 drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

 kriminality a delikvence 



 virtuálních drog (internet, televize a video) 

 patologického hráčství (automaty, počítačové hry) 

 vandalismu aj. forem násilného chování 

 xenofobie, rasismu 

 negativního působení sekt 

 sexuálně rizikového chování 

 

Vymezení cílové skupiny 

Cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci školy -  jedná se o věkovou kategorii          

6 - 11 let. 

 

Cíle programu 

Cíle pro žáky 

 Zvýšení informovanosti v oblasti společensky nežádoucích jevů (podstatnou část informací získají žáci 

v rámci výuky předmětů prvouky, přírodovědy, vlastivědy, český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova). 

 Umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která užívání drog přináší (legálních i nelegálních) a dokázat 

odmítnout nabízenou drogu. 

 Chápat význam zdravého způsobu života. 

 Vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu). 

 Znát právní důsledky šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí. 

 Podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 Snažit se o vzájemnou komunikaci žák – učitel, žák – rodič. 

 Psychické a fyzické posilování (zvyšování sebevědomí, naučit se překonávat překážky). 

Cíle pro pedagogy 

 Pozitivní přístup k žákům. 

 Zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou 

část informací získají studenti v rámci výuky předmětů prvouky, přírodovědy, vlastivědy, český jazyk, 

cizí jazyky, tělesná výchova) 

 Podílet se na realizaci školního preventivního programu. 

 Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke správné životosprávě, dostatku pohybu. 

 Zlepšovat klima školy. 

 Rozšířit informovanost žáků a rodičů o problematice sociálně patologických jevů. 

 Trvat na důsledném dodržování školního řádu. 

 Snažit se o vzájemnou komunikaci učitel – žák, učitel – rodič. 



Cíle pro třídní učitele 

 Udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné 

vztahy a problémy vznikající ve třídě. 

 Účastnit se akcí školy, turistického kurzu. 

 Rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě. 

 Spolupracovat s rodiči žáků. 

 Sledovat efektivitu preventivních aktivit. 

 Dále se vzdělávat v problematice prevence negativních sociálně patologických jevů – účast na 

seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny a videotéky o vhodné materiály s tematikou 

prevence rizikového chování mládeže. 

Komu je MMP určen: 

MPP je vypracován pro potřeby naší školy – Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim. Je určen pro 

všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Pro pracovníky jiných 

institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy. 

 

Realizace školního preventivního programu 

Pedagogové a vedení školy budou podporovat 

 Komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči žáků na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného 

jednání. 

 Pozitivní vztah žáků k prostředí školy. 

 Vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům. 

 Rozvíjení osobnosti žáka. 

 Zdravý životní styl. 

 Aktivní využití volného času žáků. 

 Zvyšování informovanosti žáků v oblasti společensky negativních jevů a faktorů možného rizikového 

chování. 

 Vedení žáků k zájmu o dění v našem státě, ve světě, o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní 

aktivity. 

 

 

Zařazení témat týkajících se rizikových faktorů chování ve výuce Základní školy Vejvanovice, okres 

Chrudim: 

Prvouka, vlastivěda, přírodověda: 



 Aktivační vlastnosti osobnosti, zájmy a záliby. 

 Vztahově postojové vlastnosti osobnosti. 

 Způsob života a životní styl 

 Rozmnožovací soustava – vývoj plodu, vliv nikotinu, alkoholu a drog na plod, antikoncepce 

 Nervová soustava – patogenní působení drog 

 Rodina a její funkce 

 Kriminalita mládeže 

 Práce a odpočinek 

 Hra a práce, koníčky, volný čas 

 Ekologická výchova 

 Česká republika – složení obyvatelstva, menšiny 

Tělesná výchova: 

 Zdravověda, netradiční sporty 

 Turistika 

 Sportovní soutěže 

 Vycházky do blízkého okolí 

 

Dopravní výchova: 

 Besedy s Policií ČR 

 Dopravní kurz (cyklistika) 

Práce ve třídě 

 Třídní učitelé pomocí různých typů a her a testů poznávají třídní kolektiv a osobnosti 

jednotlivých žáků ( hry, diagnostické a sociometrické testy). 

 Plánují akce se třídou (vánoční program, veřejná vystoupení, výlety, společné projekty). 

 Referáty, slohové práce, skupinové práce 

 Komunitní kruh 

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 

 Ve výuce – výklad, samostatná práce, diskuse, sociální hry, obhajoba svého názoru, skupinová práce, 

projektové vyučování, práce s internetem a audiovizuální technikou 

 Organizování akcí, které přispívají ke zlepšení klimatu ve škole. 

 Nabídka kroužků (spolupráce s Kroužky severovýchod). 



 Účast v soutěžích a příprava na ně. 

Plánované akce  

 Mikulášská nadílka a vánoční oslavy školy – vánoční dílny, vánoční besídka, posezení 

 Účast v soutěžích – Česko sportuje, výtvarná a literární soutěž - hasiči 

 V březnu 2016 proběhne celostátní soutěž Matematický klokan. 

 Navštěvujeme divadelní představení v Chrudimi a Pardubicích, Praze 

 Besedy na zvolené téma. 

 Spolupráce a pomoc s PPP Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí 

 Spolupráce s neziskovými organizacemi 

 Spolupráce s Hasiči Topol 

O všech plánovaných školních akcích jsou žáci informováni třídním učitelem, učitelem předmětu, na který 

je akce vázána, popřípadě se s nabídkou akcí seznamují prostřednictvím nástěnky v přízemí školy a také na 

internetových stránkách školy (www.zsvejvanovice.cz). 

Další akce určené žákům 

Vedení školy, školní metodik prevence a ostatní pedagogičtí pracovníci sledují v průběhu roku nabídku 

kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které operativně, po projednání s ředitelem školy 

zařazují do programu. Jedná se o akce jak pro pedagogy i pro studenty. Aktuálně využíváme nabídek 

preventivních programů nabízených školám. Podmínkou je akreditace příslušného programu a jeho obsah. 

 

Nabídka zájmových činností a kroužků: 

 Keramika 

 Vědecké pokusy 

 

Nabídka činností ve volném čase žáků 

Po domluvě s pedagogem, popřípadě v hodinách vyhrazených pro studenty je možné ve škole využívat: 

 Půjčování knih (spolupráce s místní knihovnou a knihovnou v Chrudimi) 

 výpočetní techniku s přístupem na internet 

 

Konzultační hodiny 

Žáci i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující v rámci 

konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky. 

 

    Propagace školního preventivního programu 

 Internetové stránky školy 



 Školní nástěnka pro žáky i rodiče 

 Třídní schůzky 

 

Spolupráce školy s jinými organizacemi 

 PPP Chrudim. 

 Archa Chrudim. 

 Policie ČR Chrudim. 

 Hasiči Topol 

 Státní zdravotní ústav – Projekt Škola podporující zdraví 

 Krajský školský koordinátor prevence 

Mgr. Renata Černíková 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

tel.: 466 026 240 

mail.: renata.cernikova@pardubickykraj.cz 

 

 Metodik prevence v PPP   

Mgr. František Krampota 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Poděbradova 842 

537 01  Chrudim 

Tel.: 469621187 

E-mail: ped.ps.por.cr@quick.cz 

  

 

Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu 

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň 

volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo 

negativní posuny. 

Využití a vyhodnocení dat z dotazníku žáky a pro rodiče žáků společnosti Kalibro. 

 

Ve Vejvanovicích   30. 8. 2017 
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