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Minimální preventivní program naší školy vychází z Metodického pokynu ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-

21149/2016 a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.:21291/2010-28). 

           K častému rizikovému chování patří: záškoláctví, projevy agrese, šikana, kyberšikana, 

závislostní chování pro nelátkové závislosti, extremismus, rasismus, xenofobie, užívání 

návykových látek, vandalismus, krádeže, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, 

sexuální obtěžování, rizikové chování v dopravě či rizikové sporty. 

Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem 

na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí. 

Která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní 

sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním 

problémům. 

Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit 

primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce 

informací – přiměřeně jejich věku. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi 

hovořit i na neformální úrovni. 

Cílem MPP je dále zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a tím 

dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole 

mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu 

(zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky – jejich pozitivní 

i negativní stránka). 

Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o škodlivosti kouření, riziku 

zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu. 

Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého 

školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků 

a pedagogů a změnám vyučovacích metod. 

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na 

prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení 

na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ 

chování. 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova dětí a mládeže 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. 

Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích 

programech. 

Na primární prevenci se ve škole zaměřují nejen pedagogičtí, ale i nepedagogičtí 

pracovníci. V případech výskytu problematické situace spolupracují třídní učitelé s metodikem 

prevence, výchovným poradcem, školní psycholožkou, vedením školy, rodiči, případně probíhá 

konzultace s odbornými pracovišti. K řešení případů velmi závažných projevů rizikového 

chování slouží program proti šikaně s krizovým plánem, který je součástí tohoto Minimálního 

preventivního programu. 



     Realizace Minimálního preventivního programu 

 
Základní škola Jedovnice je plně organizovaná škola ve střediskové obci, do které kromě 

místních žáků dojíždějí žáci z okolních obcí. 

  Na 1. stupni je 10 tříd, na 2. stupni 8 tříd - dohromady 369 žáků. Statutární zástupkyní 

školy je Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Školní poradenské pracoviště tvoří: metodik prevence 

Mgr. Blanka Svobodová, výchovný poradce Mgr. Jaroslava Šíblová, školní psycholožka 

Mgr. Irena Kolčárková a speciální pedagog PaedDr. Helena Smejkalová. Poradenské pracoviště 

se schází 1x za týden.  Na škole pracuje celkem 30 pedagogických pracovníků. 

 Nejčastěji se setkáváme s problémy v oblasti soužití třídních kolektivů. I proto je 

frekvence třídnických hodin poměrně častá a to 1 x za 14 dnů.  Na nich třídní učitelé posilují 

vrstevnické vztahy mezi žáky, pracují se vztahy ve třídě, vyjasňují pravidla chování a otevírají 

témata důležitá pro třídu.  

   V loňském školním roce jsme se nesetkali se záškoláctvím. Někdy se ale vyskytly 

pozdní příchody žáků do vyučování. Diskuse o tomto problému budou letos také zařazeny do 

třídnických hodin. 

 Z minulých let máme zmapované prostory, ve kterých by mohlo docházet k rizikovému 

chování. Z tohoto důvodu je rozepsaný dohled pedagogických pracovníků, který má za úkol na 

tato místa a žáky o přestávce nebo o volných hodinách dohlížet. 

 

Primární prevence na 1. stupni je převážně záležitostí třídního učitele. S jednotlivými 

tématy se děti setkávají především v prvouce, informační a komunikační technologii, 

přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání 

informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování či dramatickou 

výchovu. Na primární prevenci se svými aktivitami podílí též školní družina a školní klub.  

 

Učivo, které budou vyučující v jednotlivých předmětech probírat:    

 

1. – 3. ročník – prvouka – osobní bezpečí ve škole a mimo ni, nebezpečné situace, osvojování 

vhodného chování k ostatním spolužákům, pravidla chování ve školním řádu, péče o zdraví, 

krizové situace a situace hromadného ohrožení, znalost pravidel silničního provozu, šikana, 

týrání, násilí 

3. ročník – prvouka – správná životospráva, 1. pomoc, správné a bezpečné chování při 

mimořádných událostech 

4. ročník – vlastivěda – mezilidské vztahy, pravidla slušného chování, lidská práva a práva 

dítěte 

5. ročník – český jazyk – porovnávání názorů, tolerance, řešení konfliktních situací 

informační a komunikační technologie – vzájemná komunikace, ochrana    

osobních dat 

       přírodověda – denní režim – plánování, uspořádání času, správná výživa, aktivní 

odpočinek, chování v krizových situacích, důležitá telefonní čísla, pravidla 

1. pomoci, prevence úrazů, drogy – prevence, návykové látky, sexuální výchova 

                                                               

K naplnění stanovených cílů se zaměříme u dětí na: 

• rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních 

vztazích 

• uvědomění si odpovědnosti za chování a důsledků svého jednání 

• posilování komunikačních dovedností, zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty, 

adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku 



• vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, práce 

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

• formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování právního 

vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat 

na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny 

i působení vrstevníků.  

 

Primární prevence na 2. Stupni je záležitostí nejen třídního učitele, ale i jednotlivých učitelů, 

kteří v dané třídě vyučují zejména tyto předměty: informační a komunikační technologie, 

výchova ke zdraví, výchova k občanství, dějepis, chemie a přírodopis. K práci s tématy lze 

využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, film a jeho rozbor, projektového 

vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy, besed, přednášek, exkurzí atd. 

 

Učivo, které budou vyučující v jednotlivých předmětech probírat:    

 

6. ročník – informační a komunikační technologie – počítačové sítě, hodnota a relevance 

informací, různé informační zdroje, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 

informační etika, kyberšikana, internet 

výchova ke zdraví – zdraví způsob života, rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence, sebedestruktivní závislosti, poruchy příjmu potravy a jiné ohrožující 

choroby, sexualita, promiskuita, těhotenství a rodičovství mladistvých 

6. – 7. ročník – výchova k občanství – člověk a společnost, stát a právo, protiprávní jednání 

a postihy včetně korupce 

7. ročník – výchova k občanství – stát a hospodářství 

8. ročník – chemie – nebezpečnost chemických látek 

                   výchova ke zdraví – zneužívání návykových látek, odpovědnost za bezpečné 

sexuální chování, šikana a její formy, formy sexuálního zneužívání dětí 

8. – 9. ročník – přírodopis – hygiena duševní činnosti, úrazy a prevence, životní styl 

8. – 9. ročník – dějepis – antisemitismus, rasismus, holocaust 

9. ročník – výchova k občanství – trestní postižitelnost 

 

 

Další oblasti prevence: 

 

V tomto školním roce proběhne adaptační pobyt žáků 1. a 6. ročníků za účasti třídních učitelů 

a školní psycholožky v rámci docházky do školy. S ohledem na různá hygienická opatření 

a omezení není možný výjezd mimo školu. 

V rámci projektu „ Deváťáci učí 1. stupeň“ zapojíme žáky různých věkových skupin. 

Cílem bude prohlubování týmové spolupráce, obohacení se naturalistickým zážitkem a získání 

klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, pracovních i kompetencí k řešení 

problémů.  

V zimním období proběhne lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň v Olešnici a lyžařský 

a snowboardový výcvikový kurz pro 2. stupeň na Červenohorském sedle. Zde se žáci setkají 

s různými aktivitami, kterými mohou vyplnit svůj volný čas. 

Ke školním projektům bývá využíváno i období okolo vánočních a velikonočních 

svátků, Zaměřují se na přiblížení a oživení tradic a obvykle i na nějakou oblast prevence 

rizikového chování. Jako vhodným dárkem pro veřejnost se v tomto období jeví „Den 

otevřených dveří.“ 



V tomto školním roce pokračuje zapojení naší školy do projektu“ Nenech to být a něco udělej“, 

pomocí kterého mohou děti anonymně nahlásit projev šikany, kterého byly svědkem.  

Žáci 2. a 6. ročníků se zapojí do programu Hasičského záchranného sboru s názvem Hasík. 

Žáci 3. a 4. ročníků v rámci prevence rizikového sexuálního chování absolvují program „Moje 

cesta na svět“, žáci 5. a 6. ročníků program „Dobrodružství dospívání“, žáci 9. ročníků program 

s názvem „Nečekané těhotenství“. 

Žákyně 7. ročníku provede lektorka programem „Čas proměn,“ žáky 7. ročníku programem 

„Na prahu mužnosti.“ 

Žáci 9. ročníku se zúčastní besedy s právníkem na téma Právní odpovědnost a pokud to 

epidemiologická situace dovolí i soudního jednání u okresního soudu v Blansku. 

Plánujeme také besedu s kurátorem mládeže a s okresní policejní preventistkou na téma 

kyberšikany. 

 

Naše škola se nachází v těsné blízkosti Základní umělecké školy Jedovnice.  Více než polovina 

žáků naší školy je i žáky ZUŠ. Navštěvují zde obor hudební, výtvarný nebo taneční.  I z tohoto 

důvodu trvá mezi školami dlouholetá spolupráce. 

Škola také spolupracuje s rodiči žáků, okresním sociálním odborem, úřadem městyse, 

policií městyse, Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Blansku, neziskovými 

organizacemi. 

Žáci dále navštíví Úřad práce v Blansku, SPŠ Jedovnice, SŠ TEGA v Blansku, další 

školy a výrobní závody v okolí. Zúčastní se sportovních, výtvarných a vědomostních soutěží 

v rámci školy, sdružení Cirsium a na okresní a popřípadě vyšší úrovni, absolvují školní výlet. 

V průběhu roku budou také probíhat preventivní programy v jednotlivých třídách, které budou 

reagovat na aktuální potřeby a problémy. 

     

 

                                     Vypracovala: Mgr. Blanka Svobodová – školní metodik prevence 


