
 
 

1 
 

 

 

Základní škola Krhová, příspěvková 

organizace 

 

 

Minimální preventivní 

program 
školní rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 
Vypracovala: Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka školy 
21.10.2021 
 
 
 
Úvod 
Minimální preventivní program školy vychází z Metodického doporučení MŠMT, č. j.: 
21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů. 
 
ZŠ Krhová patří k malým školám, kde panuje rodinná atmosféra a fungují zde pevné vazby 

opírající se o vzájemnou důvěru žáků a učitelů. Všichni žáci navštěvující naši školu jsou 

v mladším školním věku a škola problémy, které se týkají rizikového chování (např. šikanu 

nebo záškoláctví) zatím vůbec neřešila, protože se tyto projevy rizikového chování ve škole  

neobjevují. Řešíme pouze drobné kázeňské přestupky, zapomínání apod. vždy pouze 

domluvou, oznámením rodičům apod. Přesto je nutno dbát na nebezpečí číhající na naše žáky 

ve škole i v mimoškolním prostředí. Proto se snažíme dostatečně informovat žáky o rizikových 

projevech chování formou, která je přiměřená jejich věku. Většina témat je začleněna do 

výuky, pořádáme různé besedy zaměřené na bezpečnost žáků a vhodné chování v různých 

situacích. Škola funguje krátce, od roku 2013 a proto zatím nemáme více zkušeností s náplní 

preventivního programu. Program, tak jak jsme si stanovili a provádíme se nám jeví jako 

dostačující. 

 

Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:  

 

a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 
multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 
xenofobie, homofobie 

b) záškoláctví,  

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

e) spektrum poruch příjmu potravy, 

f) negativní působení sekt, 

g) sexuální rizikové chování, 

 

 Preventivní strategie  

Ve školním roce 2021/2022 se zaměříme v prevenci rizikového chování zejména na tyto 

oblasti: 
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• výchova k podpoře zdraví a zdravého životního stylu, bezpečnost dětí a žáků 

v silničním provozu, opatrnost při jednání s cizími lidmi 

• schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímání okolního světa 

(navázání komunikace, stmelování kolektivu, budování vztahů mezi spolužáky, žáky a 

učiteli) 

• vést žáky k dodržování stanovených pravidel  

• vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu a omamných 

psychotropních látek a jedů  

• vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti  

• vést žáky k obraně proti manipulaci a učit je způsoby odmítání negativních 

vrstevnických skupin a part  

• vychovávat žáky ke správným hodnotám, vést je k občanské a právní odpovědnosti za 

sebe a svá jednání  

• vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času žáků  

• vytváření otevřeného partnerství mezi rodiči a školou 
 
  

Úkoly a činnosti učitelů 

• role učitele v oblasti tvorby sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence 

při vzniku situací s rizikovými faktory a spolupráce s odborníky při jejich řešení 

• věnování pozornosti problematickým žákům, odhalování rizikových projevů 

sociálního chování mezi žáky - koncentrace zejména na problematiku šikany 

• sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke 

zdravému životnímu stylu  

• shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor  

• spolupráce mezi školami regionu (výměna zkušeností a spolupráce v oblasti 

metodické) 

Spolupráce s rodiči 

Potíže či problémy spojené s projevy rizikového chování je potřeba řešit ve 

vzájemné spolupráci. Nezbytné pro zajištění efektivity programu je informovanost 

rodičů žáků. Systém setkávání s rodiči zahrnuje pravidelné třídní schůzky (sdělení 

pravidelných informací všem, individuální pohovory s jednotlivými rodiči) či 

mimořádné třídní schůzky, setkání s rodiči prvňáků u zápisu či na začátku školního 

roku, pozvání rodičů do školy u žáků s výchovnými a kázeňskými problémy. Rodiče 

mohou také školu kdykoliv navštívit a řešit problémy - jedná se o individuální 

spolupráci s pracovníky školy. Rodiče se zúčastňují různých aktivit pořádaných 

školou. 
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 Konkrétní aktivity školy podporující primární prevenci  
 
 

• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 
postojů a způsobů chování  

• zaměření pozornosti na projevy negativních postojů ke spolužákům 

• zaměření pozornosti na projekty prevence bezpečnosti při sportu, chování v dopravě  

• udržování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 
exkurzí, lyžařského výcviku, projektových dnů, dodržováním tradic školy  

• široká nabídka volnočasových aktivit  

• účast ve výtvarných, sportovních soutěžích a vědomostních olympiádách  

 

 

Zařazení jednotlivých témat prevence do výuky 

 

 1. až 3. ročník  Prvouka 

• Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy  

-základní pojmy  

-poškozování zdraví  

-odmítání drogy, nácvik – říkat NE! NECHCI!  

• Zdravý životní styl  

-zdravé jídlo  

-pohyb  

-odpočinek  

• Zdravé vztahy  

-kamarádství  

-osobní bezpečí – ubližování, šikana  

kde hledat pomoc – učitelé, rodiče, linky bezpečí  

-sebedůvěra  

 

4. až 5. ročník Přírodověda 

• Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy  

-rizika zneužívání návykových látek – zdravotní rizika  

-sociální rizika  

-nácvik odmítání drog  

• Zdravý životní styl  

-výhody zdravého člověka  

-činnosti vedoucí ke zdraví  

-prosazování zdravého životního stylu ve škole  

• Zdravé vztahy 

-odmítání ubližování, šikany  

-osobní bezpečí – vědět, kde najít pomoc – učitelé, rodiče, linky důvěry, schránka 

důvěry  
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-sebepoznání, sebedůvěra – posilování praktickým nácvikem  

-koordinovat vztahy ve třídě  
 

 

Plán dalších akcí školy zaměřených na prevenci rizikového chování 

  

Zábavné a preventivní soutěže 

Věř si! 

Program zaměřený na posílení sebedůvěry a zvýšení vlastního sebevědomí- podpora proti 

šikaně. 

Sorbon- program o chování ke zvířatům 

Znalosti jak se k pejskovi chovat, jak se o něj starat. Povinná výbava pejskaře, úklid po 

pejskovi, bezpečné vedení psa apod. 

 

První pomoc- jak se chovat v krizových situacích 

Rozšíření znalostí z výuky formou interaktivní besedy vedené zdravotnickým pracovníkem. 

Praktický nácvik poskytnutí pomoci, jak se chovat v krizové situaci, co mohu udělat jako dítě,  

kam volat, komunikace s operátorem RZS apod. 

 

Krizové situace a činnost SDH v obci 

Ukázky práce dobrovolných hasičů spojené s besedou o činnosti hasičů v mimořádných 

situacích. 

 

 

Společné akce školy dle ročního plánu práce: 

• Říjen   Výtvarná soutěž 

• Listopad  Putování se světýlky, lampiónový průvod společně s rodiči, pořádaný                                   

společně s mateřskou školu a oddílem fotbalu 

• Prosinec  Čertovská diskotéka spojená s mikulášskou nadílkou   

                           Vánoční dílna pro veřejnost  

Posezení u stromečku       

• Leden   Lyžařský kurs 

Recitační soutěž                     

• Únor   Maškarní Karneval dětí a rodičů, pořádaný ve spolupráci s oddílem 

kopané 

• Březen   Projektový den- Poskytnutí první pomoci        
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• Duben   Turnaj ve vybíjené  

Pohádková noc ve škole 

Velikonoční dílna pro veřejnost 

• Květen   Mamince k svátku – besídka nejen pro maminky 

• Červen   Škola v přírodě 

Školní atletická olympiáda, pořádaná ve spolupráci s Obcí Krhová a 

mateřskou školu 

 

 

 

Krizový plán postupu školy při výskytu rizikových forem chování 

V rámci prevence rizikového chování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv 

změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu vyskytnou. Při jakékoliv 

změně chování nebo i podezření je vždy nutné: 

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit 

se zjistit příčinu změny; 

- o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele a metodika prevence, ředitele školy 

- pokud se změna týká celého kolektivu nebo se jedná o závažnější problém, přenechat šetření 

na metodikovi prevence nebo výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového 

chování a kteří podle situace budou dále kontaktovat, spolupracovat s dalšími „institucemi“ 

(školní psycholog, metodik prevence z pedagogicko-psychologické poradny, střediska 

výchovné péče, neziskové organizace zaměřené na řešení selektivní či indikované primární  

prevence, OSPOD aj.); 

- třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď 

individuálně, nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným zástupcům 

nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení. 

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o prospěchu a 

chování jejich dětí. Umožňuje jim žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů 

řešení vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat 

přešetření situace. 

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče byli informováni, na koho se obrátit v případě 

řešení vzniklých problémů: 

školní metodik prevence: Mgr. Ivana Pavlicová 

výchovný poradce: Mgr. Marcela Sekyrová 
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 Situace, se kterými se mohou žáci setkat a jak je řešit 

 

Důležité informace k rozpoznání šikany a způsob řešení 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

• Žák je o přestávkách osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 

• Při týmových sportech bývá jedinec do družstva volen mezi posledními. 

• O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

• Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

• Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

• Stává se uzavřeným. 

• Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

• Jeho věci jsou poškozené, znečištěné, případně rozházené. 

• Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

• Stále postrádá nějaké věci. 

• Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 

• Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

• Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

• Odřeniny, modřiny, škrábance, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

• Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 

žerty na jeho účet. 

• Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo pohrdavým tónem. 

• Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 

• Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem a skutečnost, že se jim podřizuje. 

• Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či spoluúčasti na nich. 

• Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, 

že je oběť neoplácí. 
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• Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

  

Co by měl každý žák o šikaně vědět: 

1. Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 

ubližují druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je 

nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti 

věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, 

navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili, nevšímali si tě.  

2. Proč jsi šikanován? Není to proto, že jsi špatný nebo proto, že si to nějak zasloužíš. 

Chyba není v tobě, ale ve špatných vztazích mezi některými žáky vaší třídy nebo školy. 

Pamatuj si, že nikdo nemá právo ti ubližovat!  

3. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje.: 

Obrať se na paní učitelku nebo paní ředitelku. Budou ti věřit, neprozradí tě a 

pomohou ti. 

Svěř se svým rodičům. 

Můžeš zavolat na bezplatnou Linku bezpečí: 116 111 

 

 

 


