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1. Úvod
Preventivní program školy je koncipován jako podpůrný program sociálních dovedností žáků.

Jeho cílem je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v

životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit problémy. Je zaměřen na

nácvik  sebekontroly,  řešení  řady  sociálních  situací  a  nácvik  komunikačních  dovedností,

nácvik  a  upevňování  osobnostních  a  sociálních  kompetencí,  které  jsou  důležité  zejména

v situacích zvýšeného rizika užívání drog, promiskuitního a delikventního chování. Program

je ale též zaměřen na zdravý způsob života a prevenci proti výskytu šikany na škole. Vlastní

program probíhá v rámci výuky i mimo ni a provádějí ho jak interní, tak externí pracovníci.

Preventivní  program  školy  je  sestaven  po  dohodě  s vedením  školy,  všemi  pedagogy  a

preventivním týmem tak, aby byl v souladu s ŠVP školy. Jedná se o program, který má pevná

témata  v každém  ročníku  a  aktuálně  reaguje  na  potřeby  školy  v každém  roce.  Témata

odpovídají věku žáků a doplňují probírané učivo. Program realizují učitelé, školní metodik

prevence a zvaní externí odborníci. Celý program je vždy aktualizován na nový školní rok

metodičkou prevence.

Technické  a  materiální  vybavení  školy je  optimální  pro  realizaci  preventivních  programů

nejen pro cílovou skupinu žáků, ale také pro cílové skupiny – pedagogové a rodiče.



2. Charakteristika školy
Základní  škola  Uničov,  Šternberská  456  je  příspěvkovou  organizací  Krajského  úřadu

Olomouckého kraje,  která sdružuje základní školu s 9 postupnými ročníky, základní školu

speciální s 10 postupnými ročníky, školní družinu, dílnu a výdejnu stravy. Kapacita základní

školy je 85 žáků, kapacita základní školy speciální je 30 žáků, kapacita ŠD je 30 žáků na

každé budově školy. Škola je spádová pro oblast Uničova a okolí.

Areál školy tvoří dvě samostatně fungující části.

I. Hlavní budova – ředitelství školy,  sborovna, čtyři  třídy,  počítačová učebna, učebna

k výuce pracovních činností,  prostor určený k ošetření úrazu, krátkodobému pobytu

zraněného a při  zdravotních problémech,  cvičná kuchyň,  školní  knihovna,  kabinet,

šatna, úklidová místnost, sociální zařízení pro žáky a dospělé osoby, travnatá plocha

s doskočištěm a prostory, sloužící k ukládání kol a nářadí.

II. II. budova – školní družina,  tři třídy, prostor určený k ošetření úrazu, krátkodobému

pobytu zraněného a při zdravotních problémech, výdejna stravy, plošina pro vozíčkáře,

technická  místnost,  sportovní  sálek  dovybavený  novým nábytkem,  šatny,  úklidová

místnost, zrekonstruovaná a vybavená školní dílna, zrekonstruovaný sklad materiálu,

školní pozemek, zahrada, skleník.

Pro výuku tělesné výchovy škola využívá sportovní areály uničovských škol a sportovních

klubů.

2.2. Základní kontakty

Telefon email Konzultační hodiny

Ředitelka školy

Mgr. Michaela Král  Kilianová

606461638 zvsunicov@zvsunicov.cz Po předchozí domluvě každý 
pracovní den.

Výchovný poradce

Mgr. Michaela Král  Kilianová

606461638 zvsunicov@zvsunicov.cz Po předchozí domluvě každý 
pracovní den.

Školní metodik prevence

Mgr. Lucie Novotná

770107829 zakladniskola5@zsunicov.cz Středa 13:45 – 14:30 a dále po 
předchozí domluvě každý 
pracovní den



2.3. Riziková místa

Jako riziková místa v naší škole byly vytipovány tyto prostory: šatna, toalety, chodby, vstupní
prostor  u  vchodu  obou  budov.  Riziková  místa  jsou  ošetřena  přítomností  pedagogického
dohledu.  Rodiče  žáků  nemají  přístup  do  budov  školy,  pouze  po  předchozí  domluvě  s
vyučujícím,  za  předpokladu,  že  mají  domluvenou  konzultaci.  Komunikaci  se  zákonnými
zástupci zajišťují třídní učitelé, popřípadě vyučující jednotlivých předmětů. V areálu školy se
může zákonný zástupce  zdržovat  jen  v přítomnosti  pedagogického pracovníka  a  po  dobu
nezbytně nutnou.

2.4. Schránka důvěry

• Hlavní budova

Žáci mají k dispozici schránku důvěry, která je umístěna v hlavní budově u vchodových dveří.
Přístup do schránky důvěry mají pracovníci ŠPP a kontrolují její obsah zpravidla 1x za týden.
Žáci jsou poučeni o možnosti využívat schránku důvěry třídními učiteli na začátku školního
roku a zákonní zástupci na prvních třídních schůzkách.

• II. budova, Šternberská 500

Vzhledem k charakteru postižení žáků, kteří se vzdělávají na této budově, zde není umístěna
schránka  důvěry.  Avšak  pracovníci  ŠPP  navštěvují  tuto  budovu  minimálně  1x  týdně  a
pedagogickou diagnostikou zjišťují potřeby žáků v oblasti primární prevence.



3. Cíle

3.1. Dlouhodobé cíle

Prioritním cílem  preventivní  strategie  školy je  podpora bezpečného chování,  zdravého
životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.  

Indikátorem k naplnění cíle je fungující systém otevřené školy – plnění dílčích dlouhodobých
cílů preventivní strategie školy.

Dílčí dlouhodobé cíle preventivní strategie školy:

1) Trvalé úkoly všech pedagogických pracovníků

• sledování absence žáků, sledování případných změn v chování žáků a náhlých změn

ve školních výsledcích

• získávání a posilování důvěry žáků

• podpora žáků s různými specifickými vzdělávacími potřebami

• poskytování všech potřebných informací žákům

• rozvoj spolupráce s rodinou

• účast na akcích v rámci dalšího vzdělávání učitelů

2) Podpora zdravého životního stylu

• podpora pitného režimu žáků během celého pobytu ve škole

• účast na projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

• projekty zaměřené na prevenci rizikového chování

• účast tříd na školách v přírodě, třídní výlety, výuka na zahradě školy

• v předmětech se zařazují témata prevence rizikového chování

• v hodinách TV zdůrazňujeme potřebu pravidelného pohybu, zapojení do orientačního

běhu: Běh Litovelským Pomoravím, škola organizuje školní a okresní kolo atletického

čtyřboje ZŠP a ZŠS, škola organizuje celoškolní turnaje.  



3) Podpora právního vědomí a rozvoje osobnosti žáků

• zařazení témat dětských práv do výuky, protiprávní ohrožování práv druhých (násilí,

šikana, zastrašování aj.)

• právní vědomí v oblasti rizikového chování  

• podpora schopnosti vyjádřit svůj názor na problémy, které se jich týkají

• dovednosti žáků v oblasti bezpečné cesty do školy

4) Navození správného citového vztahu k ostatním, evokovat pocity soucítění s blízkými

• výchova k úctě k práci druhých

• vzájemná spolupráce a pomoc slabším – práce ve dvojicích a skupinách, (prevence

proti šikaně)

• podpora výchovy k toleranci a schopnosti soužití s dětmi jiných ras nebo národností –

zařazování  společných skupinových prací  (prevence  v oblasti  rasismu,  xenofobie  a

intolerance)

• zapojení do projektu „Krokus“

5) Podpora vzdělanosti, kulturního a společenského přehledu žáků

• přizpůsobování vzdělávací nabídky všem žákům tak, aby měli všichni možnost zažít

úspěch

• pravidelné návštěvy městské knihovny a Infocentra, využívání školní knihovny

• divadelní představení a výstavy během celého školního roku

• návštěvy výstav, muzeí

• seznámení žáků s vánočními a velikonočními zvyky



6) Spolupráce s rodiči

• Rodiče mohou kontaktovat učitele prostřednictvím telefonu, e-mailu, osobní kontakt je

možný  ve  stanovených  konzultačních  hodinách  nebo  po  domluvě  kdykoliv,  škola

pořádá pravidelně třídní schůzky,

• Zákonní zástupci jsou dostatečně rychle informováni o dění ve škole (ŠVP, školní řád,

preventivní program školy, Strategie proti šikaně),

7) Spolupráce s odborníky

• spolupráce s PPP, SPC

• spolupráce s Kappa – Help, Sdružení Podané ruce, o.s., Poradna pro ženy a dívky

• městská policie Uničov

• spolupráce s oblastní metodičkou prevence

• databáze potřebných kontaktů.

8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

• odborné semináře v oblasti prevence rizikového chování

• zaměření na vyhoření pedagogických pracovníků, umění relaxovat sám i s dětmi.

9) Prezentace a propagace školy na veřejnosti

• podrobné informace na webových stránkách školy,

• prezentace projektů výrobků žáků školy ve výloze Optiky

• den otevřených dveří pro veřejnost

• zapojení žáků do výtvarných soutěží DDM města Uničov



3.2. Krátkodobé cíle

Krátkodobé cíle  jsou definovány pro školní  rok  2020-2021.  Pro tento  školní  rok jsme si

vytyčili tři cíle, po jednom cíli pro pedagogický sbor, pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

naší školy.

1) Cíl pro pedagogické pracovníky: Pedagogičtí pracovníci znají Preventivní program školy,

realizují  třídnické  hodiny,  do  kterých  se  může  zapojit  školní  metodik  prevence,  probíhá

aktivní spolupráce se školním metodikem prevence.

Kritérium:  Školní  metodik  prevence  každého  pedagogického  pracovníka  seznámí  s

Preventivním programem školy,  na konci roku obdrží Záznam z třídnických hodin,  školní

metodik prevence se nejméně 2x do roka setká s pedagogickým sborem.

2)  Cíl  pro  zákonné  zástupce  žáků  naší  školy:  Zákonní  zástupci  jsou  seznámeni  s

Preventivním programem školy, s funkcí školního metodika prevence a výchovného poradce,

probíhá spolupráce školy a zákonných zástupců.

Kritérium:  Třídní učitelé seznamují zákonné zástupce s Preventivním programem školy, s

možností konzultace se školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Preventivní

program školy je přístupný na webových stránkách školy. Rodiče se mohou na třídního učitele

obrátit  telefonicky,  prostřednictvím  e-mailu,  osobně  v  době  konzultačních  hodin  nebo

kdykoliv po předchozí domluvě. Pro rodiče jsou pořádány třídní schůzky.

3)  Cíl  pro  žáky:  Zvýšit  informovanost  žáků  v oblasti  prevence  rizikového  chování  a

bezpečného chování.

Kritérium:  Ve  škole  je  realizována  specifická  a  nespecifická  primární  prevence  RCH.

Třídními učiteli jsou realizovány třídnické hodiny s preventivní tématikou, vyučující zařazují

preventivní témata v rámci ŠVP, všechny třídy se zapojují do akcí specifické a všeobecné

primární prevence.



4. Spolupráce v rámci školy

Preventivní tým:

– ředitelka školy, speciální pedagog a výchovný poradce: Mgr. Michaela Král Kilianová

– zástupkyně ředitelky, speciální pedagog: Mgr. Pavla Pěnčíková

– školní metodik prevence a speciální pedagog: Mgr. Lucie Novotná

Preventivní  tým  se  bude  scházet  pravidelně 1x  měsíčně. V  případě  potřeby  mimořádné
události  bude svolán preventivní tým okamžitě.  Konzultační hodiny pro rodiče,  žáky jsou
uvedeny na webových stránkách školy. Rodiče jsou o konzultačních hodinách informováni na
úvodních třídních schůzkách.

Na preventivním programu se dále podílejí:

– Třídní učitelé, kteří mají význam pro monitoringu rizikového chování ve své třídě, při
realizaci preventivních programů a jejich evaluaci.

– Pedagogičtí pracovníci, tedy jednotlivý učitelé, začleňují preventivní témata do výuky
svých předmětů, toto je začleněno v ŠVP.

– Nepedagogičtí pracovníci školy

– Žáci aktivně participují na přípravě a realizaci PP.

– Zákonní zástupci žáků, rodiče.

4.1. Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště,  jehož členy jsou zástupce vedení školy,
výchovný  poradce,  metodik  prevence.  Členové  tohoto  týmu  se  setkávají  pravidelně  1x
měsíčně a spolupracují při zajišťování péče o žáky v jednotlivých oblastech.

4.2. Spolupráce s pedagogickým sborem

Nejbližším partnerem školního  metodika  prevence  je  třídní  učitel.  Učitelé  se  se  školním
poradenským pracovištěm setkávají 1x měsíčně na společné schůzi. Kromě toho má metodik
prevence  vypsané  konzultační  hodiny,  určené  pro  rodiče  i  pedagogy  a  po  domluvě  je  k
dispozici kdykoliv podle potřeby.

Pedagogický sbor je seznámen se Školním preventivním programem na školní rok 2020/2021.
Má k dispozici odbornou literaturu, vztahující se k této problematice, kterou shromažďuje a
doplňuje metodik prevence v konzultační místnosti.

4.3. Zákonní zástupci žáků

Spolupráce  se  ZZ  probíhá  nejčastěji  ze  strany  třídního  učitele.  Zákonní  zástupci  jsou
informováni  o  možnosti  kontaktovat  třídního  učitele  telefonicky,  elektronickou  poštou,



osobně v době konzultačních hodin nebo po domluvě kdykoliv. Každému třídnímu učiteli je
přidělen mobilní telefon, na kterém je k dispozici během své pracovní doby kdykoliv.

4.4. Vzdělávání v oblasti PPRCH

Školní  metodik  prevence  se  vzdělává  v  programu:  Studium pro  metodiky prevence  250.
Průběžně se vzdělává četbou odborné literatury a sleduje aktuální trendy v oblasti rizikového
chování.

Pedagogičtí  pracovníci  mohou  během  školního  roku  absolvovat  vzdělávací  programy  v
oblasti PPRCH. Tyto vzdělávací akce volí na základě vlastního uvážení nebo na doporučení
ŠPP.



5. Plán preventivních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny

5.1. Aktivity pro žáky

5.1.1. Zařazení témat primární prevence do výuky (ŠVP)

Základní škola – 1. stupeň

Ročník Předmět Téma

1. Prvouka • prostředí školy,  okolí školy,  bezpečná cesta do školy;  riziková místa a
situace

• mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným, sociálně slabým
• postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy, život a 

funkce rodiny, zaměstnání
• vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, zvládání vlastní emocionality;

rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
• práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání
• péče o zdraví – denní režim, vhodná skladba stravy, pitný režim; drobné

úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní hygiena

• vhodná  a  nevhodná  místa  pro  hru,  bezpečné  chování  v  rizikovém
prostředí;

• bezpečné  chování  v  silničním provozu,  dopravní  značky;  předcházení
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích

• čísla tísňového volání, integrovaný záchranný systém

2. Prvouka • prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy;
riziková místa a situace

• mezilidské vztahy, komunikace
• postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny
• vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, zvládání vlastní

emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
• práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání
• mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
• lidské tělo – stavba těla
• péče o zdraví – denní režim, vhodná skladba stravy, pitný režim; drobné 

úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, osobní hygiena
• vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 

prostředí; bezpečné chování v silničním provozu, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

• šikana
• čísla tísňového volání, integrovaný záchranný systém

3. Prvouka • mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; pomoc 
nemocným, sociálně slabým

• pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 



emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
• rodina – fyzická a duševní práce, zaměstnání
• základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků, protiprávní 

jednání
• významné sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi
• stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, rozdíly 

mezi mužem a ženou
• denní režim, správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim, drobné 

úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní a duševní hygiena

• vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním 
provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

• šikana, týrání
• služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na

tísňovou linku
• postup v případě ohrožení; integrovaný záchranný systém

4. Přírodověda
Vlastivěda

Přírodověda
• rizika spojená s ročními obdobími a sezonními činnostmi; mimořádné 

události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
• vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 

prostředí; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky)

• služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

• postup v případě ohrožení, integrovaný záchranný systém

Vlastivěda
• postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny
• mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, pomoc nemocným,

sociálně slabým
• vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům

• základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně 
nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot

• podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
• významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

5. Přírodověda
Vlastivěda

Přírodověda
• stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní 

rozdíly mezi mužem a ženou, biologické a psychické změny v dospívání,
základy lidské reprodukce, vývoj jedince

• zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby 



uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; přenosné a 
nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první 
pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

• rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality

• návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 
návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických
médií

• bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek;
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích

• služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

Vlastivěda
• postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny
• mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, pomoc nemocným,

sociálně slabým
• vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům

• základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně 
nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot

• podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
• významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
• soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky

1. - 5. Tělesná
výchova

• hygiena pohybových činností

• zásady fair play jednání a chování

• pravidla bezpečnosti

• spolupráce ve hře: posilování volních vlastností a upevňování sociálních
vztahů v kolektivu

5. Informační a 
komunikační 
technologie

• zásady  bezpečnosti  práce  a  prevence  zdravotních  rizik  spojených  s
dlouhodobým využíváním výpočetní techniky



Na prvním stupni jsou jednotlivá témata probíraná především v rámci předmětů Člověk a jeho
svět  (Prvouka,  Přírodověda  a  Vlastivěda).  Primární  prevence  je  především v  kompetenci
třídních učitelů.

Základní škola – 2. stupeň

Ročník Předmět Téma

6. - 9. ČJL, AJ, SJ • zařazování textů s tématikou rizikového chování

• klást důraz na komunikaci, komunikační žánry

• rozvíjet práci ve skupinách

• naslouchání  praktické  (výchova  k  empatii),  věcné  (soustředěné),
zážitkové

• mluvený projev  -  zásady dorozumívání  (komunikační  normy),  zásady
kultivovaného projevu

6. - 9. Dějepis • Průběžné využívání textů s preventivní tématikou (kultura jiných národů,

rasismus, příčiny válek…)

6. - 9. Matematika

Fyzika

• Průběžné zařazování slovních úloh s tématikou prevence

6. -9. Tělesná
výchova

• první pomoc při TV a sportu v různém prostředí, improvizované ošetření
poranění a odsun raněného

• rozvoj zdravotně orientované zdatnosti
• průpravná,  kompenzační,  vyrovnávací,  relaxační  a  jiná  zdravotně

zaměřená cvičení
• vzájemná  komunikace  a  spolupráce  při  osvojovaných  pohybových

činnostech

9. Chemie • léčiva a návykové látky

8. Přírodopis • příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí;
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie

• pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka
• rozmnožovací soustava

9. Přírodopis • příčiny  vzniku  mimořádných  událostí,  přírodní  světové  katastrofy,
nejčastější mimořádné přírodní události v ČR

• globální problémy a jejich řešení



6. Zeměpis • živelní  pohromy;  opatření  proti  nim,  chování  a  jednání  při  nebezpečí
živelních pohrom v modelových situacích

7. - 9. Zeměpis • Rgiony  světa,  obyvatelstvo.  Respektování  kulturních,  etnických,

kulturních a jiných odlišností (lidské rasy, zvyky, náboženství…)

6. Občanská
výchova

• život  ve  škole,  práva  a  povinnosti  žáků,  význam  a  činnost  žákovské
samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro život

• fair  play  –  zdravá  soutěživost,  dodržování  pravidel  hry,  asertivita  a
prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport

7. Občanská
výchova

• přirozené  a  sociální  rozdíly  mezi  lidmi,  rovnost  a  nerovnost,  rovné
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební
lidé ve společnosti

• osobní  a  neosobní  vztahy,  mezilidská  komunikace;  konflikty  v
mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

• morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba
práce a činností, výhody spolupráce lidí

• základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv  dětí  v  dokumentech;  poškozování  lidských  práv,  šikana,
diskriminace

• protiprávní  jednání  –  druhy  a  postihy  protiprávního  jednání  včetně
korupce, trestní postižitelnost

• asertivní  chování  –  přijatelný kompromis,  konstruktivní  kritika,  přijetí
pochvaly,  požádání  o  laskavost,  stížnost,  otázka  po  důvodu,  realizace
svých práv, řešení

8. Občanská
výchova

• podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a
jednání; osobní vlastnosti,  dovednosti  a schopnosti,  charakter;  vrozené
předpoklady, osobní potenciál

• vnitřní  svět  člověka  –  vnímání,  prožívání,  poznávání  a  posuzování
skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení;
stereotypy v posuzování druhých lidí

• principy  demokracie  –  znaky  demokratického  způsobu  rozhodování  a
řízení státu; politický pluralismus

• právní  řád  České  republiky  –  význam a  funkce  právního  řádu,  orgány
právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis

9. Občanská
výchova

• osobní  rozvoj  –  životní  cíle  a  plány,  životní  perspektiva,  adaptace  na
životní  změny,  sebe změna;  význam motivace,  aktivity,  vůle  a osobní
kázně při seberozvoji

• protiprávní  jednání  –  druhy  a  postihy  protiprávního  jednání  včetně
korupce, trestní postižitelnost;

• významné  globální  problémy včetně  válek  a  terorismu,  možnosti  jejich
řešení

• pozitivní  vzory  versus  pochybné  idoly  –  senzibilizace  pro  rozlišování
vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory
ve vlastní  rodině,  vliv zobrazených vzorů a vhodné literární  prameny,
smysl autority, vztah k autoritě

8. Výchova ke 
zdraví

• kamarádství,  přátelství,  láska,  partnerské  vztahy,  manželství  a
rodičovství

• vztahy  a  pravidla  soužití  v  prostředí  komunity  –  rodina,  škola,



vrstevnická skupina, obec, spolek
• dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
• vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody,

hluk, osvětlení, teplota
• tělesná  a  duševní  hygiena,  denní  režim  –  zásady  osobní,  intimní  a

duševní  hygieny,  otužování,  denní  režim,  vyváženost  pracovních  a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

• výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim
• rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí

ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě,
rizika  silniční  a  železniční  dopravy,  vztahy mezi  účastníky silničního
provozu včetně zvládání agresivity,  postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

• celostní  pojetí  člověka  ve  zdraví  a  nemoci  –  složky  zdraví  a  jejich
interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie

• podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu
kvality  prostředí  a  chování  jedince,  odpovědnost  jedince  za  zdraví,
podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

• sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem;
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity

• psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech

• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání,  dialog, efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování

• otevřená  komunikace  –  úrovně  komunikace,  zásady  verbální
komunikace,  komunikační  chyby,  dialog,  komunikace  ve  ztížených
podmínkách

9. Výchova ke 
zdraví

• sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy,
sexualita  jako  součást  formování  osobnosti,  zdrženlivost,  předčasná
sexuální  zkušenost,  promiskuita;  problémy  těhotenství  a  rodičovství
mladistvých; poruchy pohlavní identity

• ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a
jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě,
přenosné  krví  a  sexuálním  kontaktem,  přenosné  bodnutím  hmyzu  a
stykem se zvířaty

• ochrana  před  chronickými  nepřenosnými  chorobami  a  před  úrazy  –
prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a
léčebná péče; odpovědné chování

• stres  a  jeho  vztah  ke  zdraví  –  kompenzační,  relaxační  a  regenerační
techniky  překonávání  únavy,  stresových  reakcí  a  posilování  duševní
odolnosti

• autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí namířené proti
sobě  samému,  rizikové  chování  (alkohol,  aktivní  a  pasivní  kouření,
zbraně,  nebezpečné  látky  a  předměty,  nebezpečný  internet),  násilné
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve
sportu

• skryté  formy  a  stupně  individuálního  násilí  a  zneužívání,  sexuální
kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání
dětí; kriminalita mládeže; komunikace se službami odborné pomoci



• bezpečné  chování  a  komunikace  –  komunikace  s  vrstevníky  a
neznámými  lidmi,  bezpečný  pohyb  v  rizikovém  prostředí,  nebezpečí
komunikace  prostřednictvím  elektronických  médií,  sebeochrana  a
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení

• manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
• ochrana člověka za  mimořádných událostí  –  klasifikace mimořádných

událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí

• seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly,  sebeovládání  a zvládání problémových situací,  stanovení
osobních  cílů  a  postupných  kroků  k jejich  dosažení;  zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností  pro řešení  problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování

• úcta  k  lidské  osobě  –  lidská  práva,  zdroje  lidských  práv,  svoboda,
rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných
situacích, občanská zralost

Na  druhém  stupni  úspěšnost  primární  prevence  velice  závisí  na  vzájemné  spolupráci  a
koordinaci témat vyučujícími.

Základní škola speciální– 1. stupeň

Ročník Předmět Téma

1. Prvouka • škola a prostředí školy, život ve škole a jejím okolí
• cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy
• rodina a společnost, role členů rodiny
• základní pravidla společenského chování
• lidské tělo, části lidského těla
• denní režim
• osobní hygiena
• péče o zdraví
• zdravá výživa
• sdělení zdravotních potíží
• osobní bezpečí

2. Prvouka • škola a prostředí školy, život ve škole a jejím okolí
• cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy
• rodina a společnost, role členů rodiny
• základní pravidla společenského chování
• lidské tělo, části lidského těla
• denní režim,
• osobní hygiena
• zdravá výživa
• péče o zdraví
• nemoc, sdělení zdravotních potíží
• osobní bezpečí

3. Prvouka • škola a prostředí školy, život ve škole a jejím okolí



• cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy
• rodina a společnost, role členů rodiny, příbuzenské vztahy, základní 

pravidla společenského chování
• pracovní činnosti
• osobní bezpečí, chování při setkání s neznámými lidmi
• lidské tělo, části lidského těla
• péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim, zdravá strava a pitný režim
• osobní hygiena
• nemoc, sdělení zdravotních potíží, chování v době nemoci
• osobní bezpečí

4. Prvouka • domov a jeho okolí, orientace v okolí bydliště, adresa bydliště
• škola a prostředí školy, život ve škole a jejím okolí
• cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy
• rodina a společnost, role členů rodiny, příbuzenské vztahy, základní 

pravidla společenského chování
• osobní bezpečí, chování v rizikovém prostředí, nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy a jejich prevence, protiprávní jednání a jeho 
postih (krádež, šikana)

• situace hromadného ohrožení, při vyhlášení poplachu
• nemoc, sdělení potíží, chování v době nemoci
• osobní hygiena
• péče o zdraví, zdravá výživa
• zdravá strava a pitný režim
• bezpečné chování v silničním provozu

5. Prvouka • škola a prostředí školy, život ve škole a jejím okolí
• cesta do školy, bezpečnost, základy dopravní výchovy
• rodina a společnost, příbuzenské vztahy, mezilidské vztahy, základní 

pravidla společenského chování
• pracovní činnosti
• osobní bezpečí, chování v rizikovém prostředí, nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy a jejich prevence, protiprávní jednání a jeho 
postih (krádež, šikana)

• situace hromadného ohrožení, chování při požáru, při vyhlášení poplachu 
při dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla

• denní režim
• zdravá strava a pitný režim
• osobní hygiena
• ošetření drobných poranění
• sdělení potíží
• osobní bezpečí
• bezpečné chování v silničním provozu
• chování při mimořádných událostech
• ochrana sebe a svého těla před obtěžováním a zneužíváním
• zneužívání nebezpečných látek - preventivní chování

6. Prvouka • domov a jeho okolí, adresa bydliště, kulturní a historické zajímavosti 
v nejbližším okolí

• život ve škole a jejím okolí
• bezpečnost, základy dopravní výchovy
• mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování
• pracovní činnosti



• osobní bezpečí, chování v rizikovém prostředí, nebezpečí ohrožení 
sociálně patologickými jevy a jejich prevence, protiprávní jednání a jeho 
postih (krádež, šikana, zneužívání, týrání)

• situace hromadného ohrožení, chování při požáru, při vyhlášení poplachu, 
při dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla

• péče o zdraví, zdravá strava a pitný režim
• osobní hygiena
• ošetření drobných poranění
• sdělení potíží
• osobní bezpečí
• bezpečné chování v silničním provozu
• chování při mimořádných událostech
• ochrana svého těla před obtěžováním a zneužíváním
• zneužívání nebezpečných látek - preventivní chování

5. - 6. Informační  a
komunikační
technologie

• pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

1. - 6. Tělesná
výchova

• význam pohybu pro zdraví
• hygiena při tělesné výchově, osobní hygiena
• bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí
• zásady sportovního jednání a chování, fair play

Na prvním stupni jsou jednotlivá témata probíraná především v rámci předmětu Prvouka.
Primární prevence je především v kompetenci třídních učitelů.

Základní škola speciální – 2. stupeň

Ročník Předmět Téma

7. Vlastivěda • rodina, funkce a struktura rodiny, odpovědnost rodičů za výchovu dětí
• škola, práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole
• práva dítěte a jejich ochrana
• vzdělávání v České republice, právo na vzdělání, význam vzdělání
• peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi
• člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové aktivity

8. Vlastivěda • světové války, jejich důsledky
• škola, práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole
• mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského 

chování, mezilidské komunikace, úcta k člověku
• lidská práva, základní lidská práva
• člověk a právo, práva a povinnosti občana, policie, trestná činnost mládeže
• vzdělávání v České republice, právo na vzdělání, význam vzdělání
• pracovní uplatnění, odměna za práci
• peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi
• zdravotní péče, systém zdravotní péče, zdravotní pojištění
• člověk a volný čas, volnočasové aktivity, nevhodné využívání volného času



9. Vlastivěda • světové války, jejich důsledky
• mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského 

chování, mezilidské komunikace, úcta k člověku, rovnoprávné postavení 
žen a mužů, rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin

• lidská práva, rodinné právo, týrané dítě, zneužívané dítě, šikana, 
diskriminace

• člověk a právo, práva a povinnosti občana, policie, soudy, druhy a postihy 
protiprávního jednání, trestná činnost mládeže

• evropská integrace
• pracovní uplatnění, nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora 

v nezaměstnanosti kvalifikace, rekvalifikace
• hospodaření s penězi
• zdravotní a sociální péče, sociální zabezpečení, orgány a instituce zdravotní

a sociální péče
• volnočasové aktivity, nevhodné využívání volného času, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, nebezpečí drog

10. Vlastivěda • mezilidské vztahy ve společnosti, úcta k člověku, rovnoprávné postavení 
žen a mužů, rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin

• státní orgány a instituce
• rodinné právo, týrané dítě, zneužívané dítě, šikana, diskriminace
• člověk a právo, policie, soudy, právní dokumenty občana, druhy a postihy 

protiprávního jednání, trestná činnost mládeže
• evropská integrace, postavení České republiky v rámci Evropské unie
• příprava pro profesní uplatnění
• pracovní uplatnění, nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora 

v nezaměstnanosti kvalifikace, rekvalifikace
• peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi
• zdravotní a sociální péče, zdravotní a sociální pojištění, sociální 

zabezpečení, orgány a instituce zdravotní a sociální péče, pomáhající 
organizace

• člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové aktivity, nevhodné 
využívání volného času, ohrožení sociálně patologickými jevy, nebezpečí 
drog

8. Přírodověda • ochrana člověka při ohrožení zdraví a ohrožení člověka

9. Přírodověda • hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc při popálení nebo poleptání
• označení a symboly nebezpečných látek
• mimořádné události, úniky nebezpečných látek, havárie chemických 

provozů, ekologické katastrofy
• ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy, chování a 

jednání při nebezpečí živelných pohrom

10. Přírodověda • bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a jejich zdroje, vliv na zdraví člověka
• léčiva a návykové látky
• bezpečnost při práci
• označování a symboly nebezpečných látek
• mimořádné události, úniky nebezpečných látek, havárie chemických 

provozů, ekologické katastrofy
• stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla (rozmnožovací soustava)
• ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy, chování a 

jednání při nebezpečí živelných pohrom



9. Výchova ke 
zdraví

• vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství
• vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy
• vrstevnické skupiny, bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a s 

neznámými lidmi
• dětství, puberta, dospívání, tělesné změny
• výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví, specifické druhy výživy
• tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny
• preventivní a lékařská péče
• relaxační techniky
• chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů, úrazy v domácnosti, 

při sportu, na pracovišti, v dopravě
• skryté formy a stupně individuálního násilí, šikana a jiné projevy násilí
• bezpečné prostředí ve škole
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
• komunikace se službami odborné pomoci, praktické dovednosti
• ochrana člověka za mimořádných událostí

10. Výchova ke 
zdraví

• vztahy ve dvojici, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
• vrstevnické skupiny, bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a s 

neznámými lidmi
• sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování, antikoncepce,

těhotenství
• tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny, otužování, význam 

pohybu pro zdraví
• režim dne
• relaxační techniky
• ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým 

onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné 
pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy)

• civilizační choroby, preventivní a lékařská péče, zdravotní rizika
• zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
• chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů, úrazy v domácnosti, 

při sportu, na pracovišti, v dopravě
• ochrana zdraví při různých činnostech
• skryté formy a stupně individuálního násilí, šikana a jiné projevy násilí, 

sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
• komunikace se službami odborné pomoci, praktické dovednosti
• ochrana člověka za mimořádných událostí

7. - 10. Informační a 
komunikační 
technologie

• hygiena a bezpečnost při práci s výpočetní technikou

7. - 10. Tělesná 
výchova

• význam pohybu pro zdraví
• hygiena při tělesné výchově
• bezpečnost při pohybových činnostech
• zdravotně zaměřená cvičení
• hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech



5.1.2. Přehled plánovaných akcí pro žáky školní rok 2020-21

5.1.2.1. Specifická prevence

Termín
a
zapojené třídy

Název aktivity Popis aktivity

Září

všechny třídy ZŠ a ZŠS

ADAPTAČNÍ TÝDEN

(třídní učitel)

První  školní  týden  tráví  veškerý  čas  třídní
učitel se svou třídou. Žáci si osvojí základní
znalosti  školního  řádu,  jsou  seznámeni  s
ŠMP, VP.

TU  buduje  dobrou  atmosféru  ve  třídě
prostřednictvím pestrých aktivit, které mohou
být uskutečňovány v prostorách školy i mimo
ni.

Září – říjen

všechny třídy ZŠ a ZŠS

AŽ SE SEJDEME VE ŠKOLE

(učitelé)

Práce se třídami dle krizového plánu, reakce
na prožité krizové situace. (pandemie Covid -
19)

Říjen

ZŠS + 1. stupeň ZŠ

DOBRÉ  VZTAHY,  CESTA  K
PŘÁTELSTVÍ

(Kappa Help)

Ve svém životě potkáváme mnoho lidí, kteří
se  pro  nás  stávají  přáteli,  rodiči,  partnery,
učiteli  apod.  Naučte  se  vidět  ostatní  (nejen
pře  PC obrazovku)  a  žít  opravdové  vztahy.
vztahy.

Říjen

ZŠ 2. stupeň

DOBRÉ  VZTAHY,  CESTA  K
PŘÁTELSTVÍ

(Kappa Help)

Ve svém životě potkáváme mnoho lidí, kteří
se  pro  nás  stávají  přáteli,  rodiči,  partnery,
učiteli  apod.  Naučte  se  vidět  ostatní  (nejen
pře PC obrazovku) a žít opravdové vztahy.

Únor

ZŠS + 1. stupeň ZŠ

JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT

(Poradna pro ženy a dívky)

Přednáška je zaměřena na vznik života, vývoj
dítěte před narození, příchod na svět (velmi
jednoduchou  formou),  rozdíly  pohlaví,
sexuální zneužívání.

Únor

2. stupeň ZŠ

 LÁSKA  A  SEXUALITA

(Poradna pro ženy a dívky)

Přednáška  se  zabývá  tématy:  fáze  vztahu:
přátelství,  zamilovanost,  láska.  Prožívání
zamilovanosti,  vztahu,  rozdílné  vnímání
sexuality muže a ženy, násilí a manipulace v
partnerském vztahu.



Březen

ZŠS + 1. stupeň ZŠ

DOBRÉ  VZTAHY,  CESTA  K
PŘÁTELSTVÍ – 2.

(Kappa Help)

Navazuje na předchozí program

Březen

ZŠ 2. stupeň

JÁ A ZODPOVĚDNOST

(Kappa Help)

Během této lekce budujeme schopnosti žáků
přijmout a dohlédnout důsledky svých činů.
Otázky, kterými se bude lekce zabývat: Můžu
ovlivnit svým rozhodnutím i ostatní? Dokážu
poznat, co je správné a co špatné?

Duben

všechny třídy ZŠ a ZŠS

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

(pedagogický sbor)

Zaměřeno na tyto oblasti: vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí;  bezpečné  chování  v  silničním
provozu, dopravní značky, první pomoc.

Květen

ZŠS + 1. stupeň ZŠ

JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT

(Poradna pro ženy a dívky)

Tato  přednáška  je  zacílena  na  nebezpečí
kolem  nás  –  šikana,  kyberšikana.  Žákům
budou předány kontakty na krizová centra

a vyrobí si „osobní bezpečnostní karty“.

Květen

2. stupeň ZŠ

ANTIKONCEPCE,
PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ

(Poradna pro ženy a dívky)

Zaměřeno  na  právní  aspekty  pohlavního
života  do  15-ti  let,  princip  antikoncepce,
přirozené  metody,  neplodnost,  pohlavní
nemoci, interrupce.

Květen/ červen

všechny třídy ZŠ

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

ŠMP + pedagogický sbor)

Světový den bez tabáku připadá na 31.5.

K této  příležitosti  proběhne  projektový den
zaměřený na prevenci kouření.

Červen

všechny třídy ZŠ a ZŠS

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

(pedagogický sbor)

Několikadenní  prožitkový  pobyt  je
přizpůsoben  individuálním  potřebám  žáků.
Aktivity s  prvky zážitkové pedagogiky jsou
pečlivě  vybírány  s  cílem  budovat  dobré
vztahy ve třídě, škole.

8., 7. ročník ZŠ

SCHOLARIS Žáci  posledních  ročníků  navšíví  veletrh
učebních oborů Scholaris v Olomouci

1x měsíčně

všechny třídy ZŠ a ZŠS

PREVEENTIVNÍ  PRÁCE  SE
TŘÍDOU

Třídní  učitel  volí  vhodný  termín  a
preventivní  téma  na  základě  aktuálních
potřeb  třídy.  Žáci  jsou  seznamování  s
preventivní  tématikou  prostřednictvím
pečlivě zvolených aktivit.



(třídní učitel)

Průběžně

7., 8., 9. ročník ZŠ

EXKURZE  NA  STŘEDNÍ
ODBORNÁ UČILIŠTĚ

(třídní učitelé)

Exkurze na SOU a SOŠ probíhají v průběhu
celého  roku.  Jedná  se  většinou  o  školy  v
Uničově, Mohelnici, Tovačově, Šternberku.

Bližší  termín  bude
upřesněn

2. st. ZŠ

V SÍTI

(kino v Uničově)

V síti  je  český dokumentární film o tématu
kybergroomingu.  Před  vlastním  zhlédnutím
filmu,  proběhne  v  každé  zapojené  třídě
diskuze na toto téma s TU, ŠM

Bližší  termín  bude
upřesněn

2. st. ZŠ

BESEDA  S  PČR,  MĚSTSKOU
POLICIÍ

Téma:  drogy a  právní  důsledky,  legislativa,
různé trestné činy.

5.1.2.2. Nespecifická prevence

Termín
a
zapojené třídy

Název aktivity Popis aktivity

Září

všechny třídy ZŠ

CELOŠKOLNÍ  TURNAJ  V
BRAMBALLU

Sportovní  aktivita.  Třídy  základní  školy  se
rozdělí  do  týmů  a  v  přátelské  atmosféře
soupeří o školní pohár.

Podzim, jaro

2. stupeň ZŠ

CYKLISTICKÝ  JEDNODENNÍ
VÝLET

Cílem výletu je zajímavé místo v okolí města
Uničov.  Trasa  a  náročnost  je  důkladně
zvolena  na  základě  schopností  zapojených
žáků.  Vybavení  je  zdarma  k  zapůjčení  ve
škole.

Prosinec

ZŠ a ZŠS

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikuláš se svou družinou přichází do každé
třídy  a  ze  své  svaté  knihy  čte  každému
žákovi  jeho  úspěchy  a  zároveň  přijatelnou
formou  sděluje,  v  jakých  oblastech  může
dojít ke zlepšení.

Prosinec

ZŠ a ZŠS

VÁNOČNÍ  UTKÁNÍ  V
BOWLINGU  A  VÁNOČNÍ
BESÍDKA

Nejprve proběhne přátelské klání v bowlingu
a poté každá třída se svým třídním učitelem
uspořádá  besídku.  Nejdřív  si  společně
vyzkouší  nejrůznější  tradice,  proběhne
ochutnávka cukroví, zpěv koled a na závěr si
rozbalí  dárečky pod stromečkem.  Žáci  ZŠS



každým  rokem  hrají  divadelní  představení
„Narodil se Ježíšek“.

Květen/červen

ZŠ a ZŠS

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO 
ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE 
ŽÁKŮ ZŠP a ZŠS

Naše  škola  každoročně  pořádá  tyto  závody
pro spřátelené školy.

Květen/červen

žáci ZŠ

BĚH  LITOVELSKÝM
POMORAVÍM

Účast  vybraných  žáků  na  orientačním
závodě.

Červen

ZŠ a ZŠS

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ Celý den budou probíhat  soutěže s  různým
zaměřením (pohybové, výtvarné aj.)

Červen

všechny třídy ZŠ

CELOŠKOLNÍ  TURNAJ  V
BRAMBALLU

Sportovní  aktivita.  Třídy  základní  školy  se
rozdělí  do  týmu  a  v  přátelské  atmosféře
budou bojovat o školní pohár.

1x za měsíc

ZŠ a ZŠS

CELOŠKOLNÍ  PROJEKTOVÉ
DNY

Každý měsíc je uskutečněn projektový den.
Témata  si  určuje  každý  pedagog  sám.
Seznam  projektových  dnů  je  sestaven  na
začátku nového školního roku.

3x za školní rok

ZŠ a ZŠS

VÝZDOBA VÝLOHY Prezentace  výrobků  našich  žáků  ve  výloze
optiky.  Aranžování  výlohy  probíhá  na
podzim, na Vánoce a na Velikonoce.

Několikrát  za  školní
rok

ZŠ a ZŠS

VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE  DDM
UNIČOV

Opakovaná  účast  žáků  ve  výtvarné  soutěži
pořádané  DDM  Uničov.  Soutěž  je
vyhlašovaná  několikrát  do  roka,  téma  se
mění.

Několikrát  za  školní
rok

1. stupeň ZŠ a ZŠS

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Divadelní  představení  v  místním  divadle
města Uničov.

Celý školní rok ŠKOLNÍ DRUŽINA V tomto roce budou otevřeny dvě oddělení
školní družiny.



5.2. Aktivity pro pedagogy

Termín Název aktivity Popis aktivity

1x týdně SETKÁVÁNÍ TŘÍDNÍCH 
UČITELŮ

Předávání informací.

1x měsíčně SETKÁVÁNÍ TŘÍDNÍCH 
UČITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŠPP.

Dojde  k  předání  informací  v  rámci  PPŠ  a
aktivit  v rámci primární  prevence na škole,
předání informací o RCH.

Individuálně podle 
potřeby

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ S
PRACOVNÍKY ŠPP

Na  základě  individuálních  potřeb
pedagogických  pracovníků  školy  jsou
výchovný poradce a školní metodik prevence
k dispozici vyučujícím.

1.10.2020 TEAMBUILDING Teambuilding,  třídenní  pobyt,  zážitkový  a
stmelovací  pobyt  pro  pedagogické
pracovníky školy.

5.3. Aktivity pro rodiče

Termín Název aktivity Popis aktivity

4 x ročně TŘÍDNÍ SCHŮZKY

(úvodní a čtvrtletní)

Zákonní  zástupci  žáků  jsou  informování
mimo jiné o PPŠ.

celoročně KONZULTAČNÍ HODINY Všichni třídní učitelé, VP, ŠMP mají vypsány
konzultační  hodiny  a  po  domluvě  jsou
rodičům k dispozici v pracovní dny kdykoliv.
TU,  VP,  ŠMP mají  i  své  pracovní  mobilní
telefony v pracovní době u sebe.

celoročně WEBOVÉ STRÁNKY Webové  stránky  jsou  průběžně
aktualizovány.

Na třídních schůzkách jsou zákonní zástupci seznámeni s možností obrátit se s problémy na
školního  metodika  prevence  a  výchovného  poradce  školy.  O  PPŠ  jsou  zákonní  zástupci
informováni na úvodní třídní schůzce v daném školním roce. Naším cílem je navázat užší
kontakt se zákonnými zástupci, hledat cesty, jak u nich vzbudit větší zájem o problémy svých
dětí a rozpoznávání prvních příznaků rizikového chování. Využíváme buď osobní jednání se
zákonnými  zástupci,  nebo  možnost  využít  e-mailovou  adresu  školy,  e-mailové  adresy  na
vyučující, případně schránku důvěry umístěnou v přízemí školy.



6. Evaluace

Výsledky chování za 1. a 2. pololetí:
1. pololetí 2. pololetí

Počet žáků ZŠ  36 40
Počet žáků s 2. st. 
z chování

2 0

Počet žáků s 3. st. 
z chování

0 0

Počet žáků ZŠ speciální 14 13
Počet žáků s 2. st. z 
chování

0 0

Počet žáků s 3. st. z 
chování

0 0

Během školního roku 2019/2020 bylo uloženo 7 důtek ředitele školy za kouření na školní
akci,  porušení  ŠŘ,  neplnění  školních  povinností,  agresivní  chování  ke  spolužákům  a
pedagogickým pracovníkům.

Škola má zpracovaný Preventivní program, který je zaměřen na všechny žáky ZŠ 1. – 9.
ročníku  ZŠ a  1.  –  10.  ročníku  ZŠS.  Přihlíží  se  v něm k žákům z málo  podnětného nebo
sociálně slabého rodinného prostředí, k žákům s poruchami učení a chování a také k žákům
s jakýmkoli zdravotním handicapem.

Cílem bylo preventivně působit na žáky naší školy v těchto oblastech:

 Mezilidské vztahy, prevence šikany a kyberšikany.

 Prevence kriminality a delikvence.

 Prevence drogových závislostí, alkoholismu, kouření, gamblerství.

 Prevence rizikového sexuálního chování.

 Prevence záškoláctví.

 Prevence poruch v příjmu potravy.

Realizace  Preventivního  programu  školy  probíhala  během  celého  školního  roku  a  byly
zapojeny všechny cílové skupiny.      

Preventivní program byl uskutečněn:

- ve výuce, zabezpečeno všemi pedagogickými pracovníky



- na třídních schůzkách spolu se zákonnými zástupci

- na kulturních, sportovních, výtvarných soutěžích

- při dohledech nad žáky během přestávek

- na školních výletech, exkurzích, přednáškách a besedách

-  ve  škole  jsou zpracována pravidla  pro udělování  výchovných opatření,  dochází  k  jejich
používání efektivním způsobem

- žáci jsou motivováni ke správnému využívání volného času vhodnou zájmovou činností

- je důsledně sledována absence žáků a její omlouvání zákonnými zástupci

- žáci mají možnost využít schránku důvěry

Od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 probíhala výuka distanční formou (online v programu Skype,
přes  webové  stránky  školy,  předáváním studijních  materiálů  e-mailem,  telefonicky  nebo
osobně). Během distanční výuky všichni třídní učitelé aktivně komunikovali se zákonnými
zástupci a byli nápomocni při vzdělávacích a výchovných obtíží dětí.

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme se zaměřili na plnění těchto dílčích úkolů:

- Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili odborných seminářů, školení a dalšího vzdělávání.

- Byla zajištěna informovanost pedagogických pracovníků odbornou literaturou a časopisy.

-  Byla  věnována  zvýšená  pozornost  žákům s problémovým chováním,  žákům s vysokým
počtem zameškaných hodin a žákům, u kterých bude zvýšené riziko užívání návykových látek
včetně užívání tabáku a alkoholu.

- Žáci se zúčastnili kulturních, sportovních a výtvarných soutěží a projektů, exkurzí a výletů,
které je motivovali ke zdravému životnímu stylu a vhodným volnočasovým aktivitám.

- Žáci I. i II. stupně se zúčastnili v průběhu školního roku vybraných preventivních programů.

-  Vedení  školy,  ŠPP  a  všichni  pedagogičtí  pracovníci  byli  připraveni  nabídnout  pomoc
zákonným zástupcům při řešení nejrůznějších problémů s jejich dětmi.

Nejúčinnější  metodou  pro  měření  efektivity  se  nám  jeví  přímá  práce  s kolektivy  tříd  a
hodnocení preventivních aktivit hned po jejich uskutečnění a pohovory s pedagogy a žáky.
Pedagogické rady, rozhovory s rodiči,  posouzení a porovnání klimatu tříd.  Reálný průběh
prevence a její zhodnocení uvádíme ve Výroční zprávě školy. Dále někdy používáme anketní
a dotazníková šetření.



7. Legislativa

STRATEGIE

 Národní  strategie  primární  prevence  rizikového chování  dětí  a  mládeže  na období
2019 - 2027

 Národní  strategie  prevence  a  snižování  škod  spojených  se  závislostním chováním
2019–2027

 Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2020

 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2019
- 2022

 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 -22

ZÁKONY

 Zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 Zákon  č.  562/2004  Sb.,  kterým  se  mění  některé  zákony  v souvislosti  s přijetím
školského zákona

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

 Zákon č. 65/2017 Sb.,  o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek –
„Tabákový Zákon“

 Zákon  č.  422/2003  Sb.  o  sociální  potřebnosti  –  ohlašovací  povinnost  školy  při
neomluvených hodinách (novela zákona č.  482/1991 Sb.)

 Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (více o ohlašovací povinnosti
školy)

 Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821


VYHLÁŠKY

• Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č.  72/2005 Sb., o poskytování

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a

žáků nadaných

 Vyhláška  č.  412/2006  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším
vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  akreditačních  komisí  a  kariérním  systému
pedagogických pracovníků

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

 Metodický pokyn  ministryně  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  k  prevenci  a  řešení
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-21149/2016)

 Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách
a ve školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28) + přílohy pro jednotlivé typy
rizikového chování:

1. návykové látky                                                       

2. rizikové chování v dopravě

3. poruchy příjmu potravy

4. alkohol

5. syndrom CAN

6. školní šikanování

7. kyberšikana

8. homofonie

9. extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10. vandalismus

11. záškoláctví

12. krádeže

13. tabák

14. krizové situace spojené s násilím

15. netolismus



16. sebepoškozování

17. nová náboženská hnutí

18. rizikové sexuální chování

19. příslušnost k subkulturám

20. domácí násilí

21. hazardní hraní

22. Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS.  

 Metodický  pokyn  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  k výchově  proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: 14423/99-22)

 Metodické  doporučení  pro  práci  s  Individuálním výchovným programem v  rámci
řešení rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013)

 Metodický  pokyn  k jednotnému  postupu  při  uvolňování  a  omlouvání  žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č.j.: 10194/2002 –14)

související  normy  : Zákon o sociální potřebnosti  č.  422/2003 Sb. (novela zákona č.
482/1991  Sb.)  –  ohlašovací  povinnost  školy  při  neomluvených  hodinách;  Zákon  o
sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od 1. 1. 2015 – více
o ohlašovací povinnosti školy)

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a
při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané,
(č.j.: 25884/2003-24)     

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1. 6. 2015

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,  žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j.: 37 014/2005-25)



8. Zdroje
Knihy jsou k zapůjčení u ŠMP po předchozí domluvě.

Webové stránky a publikace, které se věnují jednotlivým druhům rizikového chování, jsou
uvedeny v PPŠ v Příloze 2 Krizové plány.

Webové stránky:

www.msmt.cz

www.ppp-olomouc.cz

www.kr-olomoucky.cz

http://www.kr-olomoucky.cz/primarni-prevence-rizikoveho-chovani-cl-391.html
http://www.ppp-olomouc.cz/
http://www.msmt.cz/


9. Seznam zkratek
DŘŠ – dutka ředitele školy

DTU – dutka třídního učitele

NTU – napomenutí třídního učitele

TU – třídní učitel

VP – výchovný poradce

OSPOD – Orgn sociálně právní ochrany dětí

PAS – poruchy autistického spektra

PPRCH – primární prevence rizikového chování

PPŠ – preventivní program školy

RCH – rizikové chování

RVZ – rámcový vzdělávací program

ŠPP – školní poradenské pracoviště

ŠMP – školní metodik prevence

ŠVP – školní vzdělávací prgram

ZZ žáka – zákonný zástupce žáka



10. Seznam příloh
Příloha 1 Síť kontaktů

Příloha 2 Krizové plány školy

Příloha 2.1 Návykové látky

Příloha 2.2 Rizikové chování v dopravě

Příloha 2.3 Poruchy příjmu potravy

Příloha 2.4 Alkohol

Příloha 2.5 Syndrom CAN

Příloha 2.6 Šikana

Příloha 2.6.1 Přílohy šikana

Příloha 2.6.2 Školní program proti šikanování

Příloha 2.7 Kybršikana

Příloha 2.7.1  Bezpečný internet dětem, listina práv

Příloha 2.8 Homofobie

Příloha 2.9 Extremismus, rasismus, xenoffobie, antisemitismus

Příloha 2.10 Vandalismus

Příloha 2.11 Záškoláctví

Příloha 2.12 Krádeže

Příloha 2.13 Tabák

Příloha 2.13.1 Zápis o zajištění tabákových výrobků žáka

Příloha 2.13.2 Zápis o navrácení zabavených tabákových výrobků

Příloha 2.14 Krizové situace spojené s násilím

Příloha 2.15 Netolismus

Příloha 2.16 Sebepoškozování

Příloha 2.17 Nová náboženská hnutí

Příloha 2.18 Rizikové sexuální chování

Příloha 2.19 Příslušnost k subkulturám

Příloha 2.20 Domácí násilí

Příloha 2.21 Hazardní hraní



Příloha 2.22 PAS

Příloha 2.22.1 PAS individuální krizový plán

Příloha 3 Zápis z jednání se ZZ žáka

Příloha 4 Záznam z třídnických hodin

Příloha 5 Seznámení s prevencí a potírání dětské pornografie

Příloha 6 Pravidla udělování kázeňských opatření

V Uničově 1. 9. 2020

Mgr. Michaela Král Kilianová                                          Mgr. Lucie Novotná
ředitel školy                                                                       školní metodik prevence
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