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Úvod 

Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům 
s návykovými látkami a šikanou. Zahrnuje výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a kvalitním mezilidským 
vztahům. Škola také podchycuje a řeší první příznaky patologického chování. 

Preventivní program slouží jako dokument školy, kde je stanoven přístup školy k rizikovým formám chování u 
žáků, vychází z konkrétních podmínek té které školy. Doporučuje rovněž různé aktivity a činnosti, které mají 
především ve věku 6 - 11 let preventivní charakter a mohou kladně ovlivnit chování žáků v dalších letech. 

 

Vymezení rizikových forem chování 

Prevence rizikových forem chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity 
v následujících oblastech prevence: 

• vulgární a hrubé vyjadřování žáků a nadávky 

• alkoholismus, kouření a drogová závislost 

• šikanování, vandalismus, krádeže a další formy násilného chování 

• virtuální drogy (počítače, televize, video, telefony, ...) 

• nebezpečí internetu, kyberšikana 

• záškoláctví 

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 

 

Cíl minimálního preventivního programu 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu 
je, aby se preventivní výchovně - vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Ve 
spolupráci s rodiči usilujeme o formování takové osobnosti dítěte, která bude schopna se orientovat 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 - to vše s ohledem na svůj věk. 

Dlouhodobé cíle - žáci 

 

• trvale prohlubovat povědomí žáků o sociálně patologických jevech a o následcích, které mohou mít 
 

• posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech a zákonech 
 

• osvojit si potřebné hygienické návyky a sociální dovednosti, zdravý životní styl 
 

• posilovat zdravé sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit v kolektivu 
 

• konflikty řešit nenásilnou formou 
 

• prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a dospělými 

zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovým formám chování ve společnosti 

• zajistit ve škole vhodné a podnětné prostředí pro výchovu a vzdělání 

• zajistit jednotné působení rodiny a školy v oblasti ochrany mládeže před rizikovými formami chování 

• posilovat správné formy chování 

• naučit žáky řešit problémy 



• utvářet a posilovat správné mezilidské vztahy 

• vést žáky ke zdravému životnímu stylu získáváním nových vědomostí a utvářením správných 
dovedností a postojů 

Dlouhodobé cíle - učitelé 

• podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci směrem ke kolegům a žákům 
 

• vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 
 

• prohlubování týmové spolupráce 
 

• zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou 
 

• zapojit rodiče do dění ve škole 

Krátkodobé cíle 

• zlepšit práci s třídou při využití komunitních metod 
 

• spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům 
 

• zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy a školy - stmelování kolektivu 
 

• spolupracovat s dalšími organizacemi v  Olbramovicích (hasiči, myslivci, sportovci,...) 
 

• zapojovat žáky do dění ve škole - podněcovat aktivity, které vedou ke vhodnému využití volného času 
dětí 

 

• řešit aktuální problémové situace 
 

• pořádat pro rodiče a veřejnost Dny otevřených dveří     ? 

 

Charakteristika školy 
Jsme malotřídní venkovská základní škola s právní subjektivitou s 1. - 5. ročníkem ve třech třídách s důrazem 
na rodinné prostředí a vztahy. 

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle ŠVP Šťastné dítě -Tvořivá škola II. č. j. : 20/2012. 

V současné době pracujeme podle tohoto programu v 1. - 5. ročníku. 

V tomto školním roce navštěvuje školu 54 žáků. 

          

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

8 8 18 13 7 

 
V tomto školním roce budeme věnovat pozornost opět realizaci níže uvedených projektů. 

Osobnostní a sociální výchova 

• pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým 

• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 



• vede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

• přispívá k uvědomování si různých způsobů lidského chování 

• napomáhá primární prevenci rizikových forem chování 

Projekty: 

„ U nás doma “ - 1. ročník (listopad) 

„ Jak vidíš svět, když nevidíš “ - 2. ročník (březen) 

Výchova demokratického občana 

• vychovává k úctě a zákonu 

• rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

• učí sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

• přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost 

• podporuje schopnost zaujmout vlastní stanovisko 

• motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat především slabším 

• vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

• vede k asertivnímu jednání a schopnosti kompromisu 

Projekty: 

„ Třídní desatero správného chování “ - všechny ročníky (září) 

„ Obec pro všechny “ - 4. a 5. ročník - jednou za dva roky (únor) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• pomáhá žákům vytvářet si prostřednictvím informací postoje tolerance a respektu 

              k odlišným sociokulturním skupinám 

• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost náboženské nebo jiné intolerance s principy 

života v demokratické společnosti 

• vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace 

a rasismu 

Projekty: 

„ Vánoce v evropských zemích “ - 4. a 5. ročník (prosinec) 

Multikulturní výchova 

• poskytuje žákům základní dovednosti o různých etnických a kulturních skupinách 



žijících v české a evropské společnosti 

• učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné názory 

a zájmy 

• rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin 

• rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, napomáhá prevenci vzniku 

xenofobie 

• učí žáky uvědomovat si dopady svých verbálních a neverbálních projevů 

Projekty: 

„ Jsou Češi stejní jako Slováci? “ - 3. ročník (leden) 

Enviromentální výchova 

Projekty: 

„ Den Země “ - všechny ročníky vlastní třídní projekty (duben) 

„ Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí “ - všechny ročníky po celý školní rok 

Mediální výchova 

Projekty: 

„ Umíme udělat časopis? “ - 5. ročník (červen) 

 

Koordinace preventivních aktivit na škole 
Garantem programu je ředitelka základní školy - Mgr. Věra Kutišová. 

Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor a metodik prevence sociálně 

patologických jevů pověřený ředitelkou školy, kterým je i v tomto školním roce Mgr. Alena Typtová. 

V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci na škole. O programu jsou 

informováni všichni učitelé, rodiče, žáci a prostřednictvím webových stránek i veřejnost. Koordinátor 

spolupracuje s učiteli, dále s pedagogicko - psychologickou poradnou Benešov a dalšími odborníky, 

institucemi a organizacemi. 

 

Vzdělávání pedagogů 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů 

spočívá v samostudiu všech učitelů školy, především metodiky prevence. V rámci svých možností se 

pedagogové mají možnost účastnit se aktivit zaměřených na prevenci. Je jim poskytována nabídka 

programů, seminářů a školení zabývající se touto tématikou. 

 



Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 

Primární prevenci v každé třídě má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především 

v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, ale i v jiných předmětech. Při výuce lze využít různých metod, například 

výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova. 

1. ročník 

• osobní bezpečí 

• základní zásady mezilidské komunikace 

• vztahy v dětském kolektivu 

• základní hygienické návyky 

• využití volného času 

• rodina - bezpečné místo 

2. ročník 

• lidské tělo 

• zdraví a jeho ochrana 

• zacházení s léky 

• režim dne 

• vztahy mezi lidmi 

• chování v krizových situacích 

3. ročník 

• pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti 

• zdraví a jeho ochrana 

• lidé kolem nás, multikulturní výchova 

• využívání volného času 

• ochrana proti obtěžování cizí osobou 

4. ročník 

• lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími 

• životospráva a důsledky nevhodných návyků 

• využívání volného času 

• pojmy z oblasti prevence - šikana, násilí, závislosti 

• vztahy v kolektivu 

5. ročník 

• domov, rodina, důvěra, vztahy 

• návykové a léčivé látky 

• vztahy v kolektivu 

• komunikace 

• pojmy z oblasti prevence - negativní vliv kouření a alkoholu 

• puberta 

• nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi 

 

Cíl prevence 

Po pěti letech by žáci měli zvládat tyto kompetence: 



• definovat rodinu jako zámezí a útočiště 

• zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 

• základní sociální dovednosti 

• umět se ochránit před cizími lidmi 

• základní hygienické návyky 

• organizace volného času 

• rozlišit léky a návykové látky 

• pojmenovat škodlivost kouření a alkoholu a jiných návykových látek, znát jejich následky užívání 

• umět odmítat (říci ne) 

 

Informovanost žáků a rodičů 

S Minimálním preventivním programem jsou rodiče seznámeni na společné plenární schůzi metodikem 

prevence, žáci při rozhovorech ve výuce. Dále je veřejnost informována prostřednictvím školních webových 

stránek. Další informace jsou poskytovány při konzultačních hodinách. 

 

Řešení přestupků 

Školní řád jasně vymezuje a ukládá: 

Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. 

Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něho vyvozeny patřičné 

sankce. 

Budou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, včetně 

kyberšikany prostřednictvím internetu. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno 

k následujícím opatřením: 

• individuální pohovor se žákem 

• podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 

• doporučení kontaktu s odborníky 

• v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru 

• v případě dealerství návykových látek oznámení Policii ČR 

 

Spolupráce s jinými organizacemi 

• Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, okresní protidrogový koordinátor 

• Policie ČR Votice a Benešov, Městská policie Votice 

• SDH Olbramovice, myslivecké sdružení Hubert, Fotbalový klub, …. 

• dětští lékaři 

• sociální odbor Votice, kurátoři 

• pracovníci speciálních pedagogických center 
 

 

Nadstavbové aktivity v rámci školy 

• Den Země 

• Den nenadálých situací 

• Škola v přírodě 



• Školní mléko 

• Mikulášská nadílka 

• Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark 

• Veřejná vystoupení pro rodiče - akademie 

• Návštěvy Domova důchodců 

• Humanitární sbírka 

• Noc s Andersenem (NsA) 

• Jeden svět 

• Cesta za velikonočním vajíčkem 

• Sběrové akce 

• Recyklohraní 
 

Volnočasové aktivity 

Na škole jsou žákům nabízeny zájmové kroužky vedené převážně učiteli a vychovateli. 

 

Zájmové kroužky: 

• kroužek mladých ochránců přírody (MOP) 

• kroužek anglického jazyka pro 1. ročník 

• kroužek dramatický 

• kroužek dovedných rukou 

• kroužek počítačových her pro děti 1. - 3. ročník 

• sportovní kroužek 

• psaní psacím písmem pro žáky 2. - 3.  ročníku 

• počítačový kroužek pro žáky 4. - 5. ročníku 

• taneční kroužek - Dancing Crackers 

 

Závěr 

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní 

docházky včetně Krizového plánu, který je jeho přílohou. 

                                                                                                                                                              Mgr. Alena Typtová 


