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Úvod 
 
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. Mohou kladně ovlivnit chování 
žáků v dalších letech. Tento dokument také upozorňuje na to, jakou formou budou řešeny případné 
postupy vůči žákům, u kterých se již projevují některé formy chování či jednání. Dokument také ukazuje, 
jakými aktivitami vyplňuje škola volný čas dětí a mládeže na škole a kolik místa věnuje škola práci 
s kolektivem žáků, jak ovlivňuje dobrý vztah školy a rodiny. 
 
Náš PP vychází zejména z těchto dokumentů: 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 
Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků 
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
 
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže 
a tělovýchovy na období 2009 - 2013 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006) + metodické pokyny 
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízení, č. j. 22294/2013 - 1 
K dispozici jsou i materiály od MPSV, jak mají postupovat školy a OSPD v případech záškoláctví. 
 
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) 

 nebezpečí internetu, kyberšikana 

 záškoláctví 

 xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 
 
 
 



 
Cíle preventivního programu 
 
Cílovou skupinou našeho programu jsou žáci I. stupně, tedy žáci 1. - 5. ročníku, pedagogové školy a rodiče 
našich žáků. 
Cíle primární prevence jsou: 

 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 vztahu 

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

 
Preventivní program je neoddělitelnou součástí výuky a života ve škole. 
Při plnění PP vycházíme vždy z analýzy výchozího vztahu ve škole, zabýváme se diagnostikováním 
problémových jedinců, posuzujeme jejich konkrétní situaci a jejich postavení v kolektivu. 
Pozornost rovněž věnujeme i dětem se specifickými poruchami učení a chování, neboť tuto skupinu 
chápeme jako ohroženou z hlediska začleňování těchto jedinců do kolektivu. Snažíme se vytvářet takové 
podmínky, aby se mohli vzhledem ke svým problémům optimálně rozvíjet. 
Ve školním roce 2015/2016 máme 3 žáky, kteří jsou individuálně integrováni a mají doporučen 
individuální vzdělávací plán (IVP) - (1 žák – 3. ročník, 1 žák - 4. ročník, 1 žák 5. ročník). 
Všem žákům nabízíme řadu volnočasových aktivit a programů, kde se mohou uplatnit všechny děti podle 
svých zájmů a schopností. 
Zaměřujeme se také na řádné poučení a informovanosti žáků v oblasti zdraví, zdravého životního stylu 
a seznámení s riziky, která mohou dětem při používání alkoholu, drog a při kouření. 
Tyto informace jsou žákům poskytovány především při výuce prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy, ale 
i českého jazyka a v dalších vyučovacích předmětech a v rámci projektů (viz projekty k průřezovým 
tématům - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana atd.). 
Již desátým rokem budeme realizovat „Školu v přírodě“ zaměřenou na vytváření zdravého dětského 
kolektivu. Zde se žáci poznávají vzájemně mezi sebou, ale poznávají se zde rovněž s pedagogickými 
pracovníky (svými učitelkami) v mimoškolním prostředí po 24 hodin denně. Takto dlouhá doba umožní 
poznat se navzájem mnohem hlouběji, než je možné při běžné výuce ve škole. Současně zde žáci realizují 
řadu činností ve skupinách věkově různorodých. Tímto způsobem tak posilujeme vzájemnou spolupráci, 
ale i toleranci a realizujeme kooperativní učení. Vzhledem k tomu, že jsme tímto způsobem realizovali již 
devět „Škol v přírodě“ zaměřených na různá témata (mimozemšťané, olympijské hry, indiáni, rytíři, 
pravěk...), nezbývá nám nic jiného, než konstatovat, že organizování takovýchto akcí jako je škola 
v přírodě má smysl a velice pozitivně se toto projevuje do vztahů mezi dětmi, starších žáků vůči mladším, 
ale i do vztahu učitel - žák. 
 
Charakteristika školy 
 
Jsme malotřídní základní škola s právní subjektivitou s 1. - 5. ročníkem ve třech třídách. 
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 52 žáků: 

          

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



8 17 13 8 6 

Analýza současného stavu ve škole  
 
K  posouzení problematiky na škole slouží dotazníky. Někdy si dotazníky zadáváme sami a jsou zaměřeny 
především na klima ve třídě nebo na vztahy mezi dětmi v celé škole, jindy jsou zaměřeny např. na 
zájmovou činnost žáků ve škole i mimo školu a na trávení volného času dětí. Nedáváme je každý rok, ale 
podle potřeby. 
Některými dotazníky zjišťujeme, jak by se žáci zachovali v určitých problémových situacích, …apod. 
Problémy s alkoholem a kouřením jsme na naší škole ještě neřešili. Žáci vědí o možných zdravotních 
a sociálních důsledcích. Jsou informováni o tom, že závazně tímto jednáním porušují školní řád a že za své 
jednání ponesou svoji plnou odpovědnost. Otevřeně upozorňujeme žáky (především 4. a 5. ročníku) i na 
jiné drogy a poukazujeme na to, co mohou udělat s lidskou bytostí, budou-li je užívat. 
Mgr. Alena Typtová se v uplynulém školním roce zúčastnila kurzu Kočičí zahrada, který je součástí 
projektu Vzdělávání pro zdraví na ZŠ a který by chtěla v tomto školním roce zrealizovat. 
Jedná se o program rozvoje sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování formou 
příběhů z kočičí zahrady. Tento projekt je určen pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ, dá se ale využít i v jiných 
ročnících. 
V únoru roku 2010 jsme si pro potřeby autoevaulace školy nechali společností SCIO prostřednictvím 
dotazníků pro žáky, rodiče a učitele zpracovat MAPU ŠKOLY.  
V lednu 2014 proběhlo mezi rodiči dotazníkové šetření zaměřené na práci školy. Byl hodnocen přístup 
k výuce, způsob hodnocení žáků, přednosti a nedostatky školy, vhodnost vzdělávacího programu atd. 
Škola vyzněla v tomto šetření velmi dobře (viz Výroční zpráva školy za rok 2013/2014). 
Další oblastí, které věnujeme pozornost, je realizace průřezových témat. 
Témata, která máme zařazena v ŠVP, mají mimořádný význam pro budování správných postojů žáků 
a většina z nich úzce souvisí s problematikou, které se věnuje PP. 
 
 
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) 
„Školní ekologická konference“ - celoškolní projekt 
„Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí“ - všechny ročníky po celý školní rok 
 
Mediální výchova 
Projekty: 
„ Umíme udělat časopis?“ - 5. ročník (červen) 
 
 
Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole 
 
Garantem programu je Mgr. Věra Kutišová - ředitelka školy. 
Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor (pro I. stupeň ZŠ), 
jmenovaný ředitelkou školy, kterým je v tomto školním roce opět Mgr. Alena Typtová. 
Koordinátor připravuje preventivní program a jeho realizaci ve škole konzultuje s ostatními 
pedagogickými pracovníky. Každým rokem také vypracovává v měsíci září Hodnocení Preventivního 
programu za předchozí školní rok a vychází přitom z Výroční zprávy ZŠ a MŠ Olbramovice zpracované 
ředitelkou školy. 
O Preventivním programu jsou informováni všichni pedagogičtí pracovníci školy na pedagogické radě, 
rodiče na třídní schůzce a žáci ve vyučovacích hodinách (především prvouce, přírodovědě, tělesné 
výchově a českém jazyce). Tento PP je veřejně přístupným dokumentem a je umístěn na nástěnce 
v chodbě školy v prvním patře a na internetových stránkách školy www.zsolbramovice.cz 
Koordinátor má vyvěšeny na nástěnce v přízemí své konzultační hodiny, které se konají vždy v pondělí od 
14,30 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě kterýkoliv jiný den. Koordinátor (Mgr. Alena Typtová) 
spolupracuje s třídními učiteli, s ostatními pedagogy, pracovníky PPP, s pediatry a dalšími odborníky 
z organizací řešících problémy dětí a rodiny (sociální odbor - oddělení péče o děti, referát školství na 
Praze 3, K - centra a jejich pracovníci + další instituce). 

http://www.zsolbramovice.cz/


 
Spolupráce s rodiči 
 
O realizaci PP na škole jsou rodiče informování prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. 
Rovněž mají možnost nahlédnout do PP přímo ve škole, kde je vyvěšen na chodbě v přízemí budovy školy. 
Problémy spojené s vyjadřováním žáků bývají řešeny okamžitě s žáky a rodiči.  
Problémy s drogami jsme na naší škole vzhledem k nízkému věku žáků zatím nemuseli řešit. K problémům 
s kouřením a požíváním alkoholu přistupujeme pouze preventivně, protože se na škole nevyskytují a ani 
se nevyskytovaly v předchozích letech. Samozřejmě, že se o těchto problémech hovoří, ale především se 
žáky 4. a 5. ročníku v hodinách přírodovědy. 
Škola rodičům předává informační materiály (letáčky, brožury poskytované Národní protidrogovou 
centrálou VZP a různými občanskými sdruženími zabývajícími se protidrogovou prevencí). Snažíme se 
hovořit s rodiči o vhodném využívání volného času jejich dětí - navštěvování zájmových kroužků 
s pohybovými aktivitami ve škole i mimo ni. Za důležité ale považujeme také to, aby se rodiče snažili 
omezit časté vysedávání svých dětí u televize nebo před počítačem, aby zabránili nekontrolovatelnému 
sledování nevhodných televizních pořadů, videí, DVD či nevhodných internetových stránek atd. 
Žáci jsou informováni o pravidlech „Bezpečného internetu“, o těchto pravidlech jsou informováni zákonní 
zástupci žáků a pravidla Bezpečného internetu jsou vyvěšena v I. a III. třídě u žáků 4. a 5. ročníku 
a v počítačové učebně. 
Pro rodiče žáků naší školy jsme objednali na školní rok 2015/2016 vzdělávací program Bezpečně na 
internetu, který se uskutečnil v měsíci září a setkal se s hojnou účastí ze strany rodičů, ale i pedagogů. 
Také vedeme žáky k obezřetnosti při setkání s neznámými lidmi. Upozorňujeme je na nebezpečí braní si 
různých „věcí“ - bonbónů, lízátek apod. od velkých dětí nebo jim neznámých osob. Problémy, které se pojí 
s drogami a dalšími jinými rizikovými formami chování, se snažíme vždy řešit ve vzájemné spolupráci 
s rodiči žáků. 
V loňském roce se uskutečnilo poučení dívek a chlapců ve 4. a 5. ročníku o problematice dospívání 
a sexuální výchově. Tato problematika bude připomenuta v předmětu Člověk a jeho zdraví při učivu 
o lidském těle v hodinách přírodovědy. Tuto akci realizujeme 1x za dva roky individuálně s děvčaty 
a chlapci v rámci hodiny přírodovědy. 
 
Vzdělávání pedagogů 
 
Pedagogičtí pracovníci se mohou v rámci svých možností účastnit aktivit zaměřených na protidrogovou 
prevenci a prevenci dalších rizikových forem chování. Škola získává nabídky od nejrůznějších vzdělávacích 
institucí, které připravují různé semináře a školení zabývající se touto problematikou. Podle finančních 
a časových možností na ně pedagogické pracovníky pravidelně vysílá. Aktuální pedagogické dokumenty 
studují pedagogičtí pracovníci individuálně v rámci samostudia. 
 
Seznam cílů PP na I. stupni ZŠ a jejich naplňování prostřednictvím učiva ve vzdělávacím programu 
Základní škola  
 
Hlavní cíle: 

 usilovat o individuální přístup k žákům, zabývat se možnými příčinami neúspěchu dítěte ve škole 

 usilovat o úzkou spolupráci s rodiči, zajistit konzultační dny a včasné řešení problémů 

 spolupráce s ošetřujícími lékaři našich žáků 

 vytváření důvěryhodného a kamarádského vztahu k žákům 

 všímat si agresivních sklonů některých žáků, zabraňovat vandalství, vzájemnému ubližování 
a šikaně mezi dětmi 

 upozorňovat vedení školy na případné neplnění povinností v oblasti péče o dítě ze strany rodičů, 
řešit jednotlivé případy se sociální pracovnicí 

 nabízet dětem vhodné volno časové aktivity 



 usilovat o získání nových poznatků a proškolit učitele i rodiče 

 poskytovat dětem dostatek informací o nebezpečí zneužívání návykových látek 

 vhodně individuálně informovat o hygienických a sexuálních otázkách dívky 4. a 5. ročníku. 
 
 
Obsah vhodného učiva 
 
1. ročník 
Zdraví 

 co je zdraví 

 jak si zdraví udržujeme 

 obrázky zdravých a nemocných dětí - rozhovor 
 
Hygiena 

 proč se vlastně myjeme 

 motivace k osobní hygieně 

 scénka v koupelně - 2 maňásci 

 při Tv - vhodné oblečení, převlékání se do cvičebního úboru 

 jmenovat předměty osobní hygieny 
Výživa 

 zdravé a nezdravé 

 pestrost výživy 

 typy potravin 

 nezdravé nápoje pro děti i pro dospělé 
 
2. ročník 
Rostliny a my 

 lesní plody, léčivé rostliny, houby - jedlé a jedovaté 

 nebezpečné rostliny a plody 

 seznámení s jedlými lesními plody a léčivými rostlinami 

 básničky, obrázky, modely rostlin a plodů 

 využití rostlin pro člověka i zneužití 

  
Alkohol 

 zjistit základní znalosti dětí o alkoholu 
 
3. ročník 
Pohyb 

 proč potřebujeme být tělesně zdatní 

 jak tělesnou zdatnost získáváme, měření tělesné zdatnosti  

 jmenování různých důvodů, proč být tělesně zdatný 

 pravidelný trénink 

 seznamování s různými druhy sportů 
 

Kouření 

 proč lidé kouří 

 co kouření způsobuje 

 objasnění různých důvodů, proč lidé kouří 

 seznámení se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus 
 



 
4. ročník 
Drogy 

 co jsou drogy a kde se vzaly 

 není lék jako lék 

 pochopení existence různých rostlin, látek, které mohou být škodlivé 

 pochopení důležitosti braní většiny léků pouze na doporučení lékaře 
 
Kamarádství 

 uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitost pro lidský život 

 naše různé role - poznání různých sociálních rolí, které člověk v životě zastává 

 asertivní chování, jak předcházet problémům 
 
5. ročník 
Hledání 

 příběh Jaroslava Žáka (brožura „Proč???“) 

 povídání o rodině, o spolužácích, o zájmech 

 nuda a jak jí čelit  
 
AIDS  

 jak se má k dívce chovat chlapec, jak se má dívka chovat k chlapcům 

 hygiena dospívání (dívky) 

 seznámení s pojmem sex 
 
Drogy 

 s drogou vůbec nezačínat 

 zodpovědnost za každého jedince sama za sebe 
 
Závislost 

 hracích automatech (chorobné hráčství - gambling) 

 na alkoholu 

 na cigaretách 

 jak se závislosti projevují, naučná DVD s touto problematikou 
 
TEST:  
Stravujete se správně? (brožura „Proč???“) 
Jak se bránit stresu? 
 
TEST: 
Jaká je Vaše kondice? (brožura „Proč???“) 
 
Obsah učiva zůstává u předmětů v 1. - 5. ročníku ŠVP Šťastné dítě - Tvořivá škola stejný. 
V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se 
osvědčily, vymýšlení pointy, dramatizace, dotazníky apod. Výchova bude probíhat mezipředmětově. 
 
Některé používané metody práce: 

 výklad (informace) 

 samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace z tisku….) 

 besedy 

 sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání 

 párová, skupinová práce ve třídě 



 dotazníky, ankety 

 odborně zpracované preventivní výukové pořady (na DVD nebo VHS) 

 kreslené seriály - sami domýšlejí pointy 

 dramatizace 

 dotazníky 

 ankety 

 testy 
 
Na 1. stupni ZŠ je v hodinách prvouky a přírodovědy hlavně kladen důraz na nebezpečí kouření 
a používání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně i o jiných 
drogách. Jsou pravidelně informováni o možném zneužívání léků a orientačně i o jiných drogách. Rovněž 
jsou informováni o hrozícím nebezpečí ze setkávání s cizími lidmi. 
 
ŠVP Šťastné dítě - Tvořivá škola a jeho prolínání s PP 
 
Podle ŠVP na naší škole se můžeme řadit i mezi školy nesoucí název „ Zdravá škola“.  
 
Prvky z programu „Zdravá škola“  

 mléčný program 

 pitný režim 

 projekty zaměřené na zdravou výživu 

 výuka ve venkovní třídě 

 zdravá výživa ve školní jídelně 

 přestávky na školní zahradě 

 podpora humanitárních sbírek zaměřených na pomoc nemocným dětem 

 účast v projektu ZDRAVÉ ZUBY 

 velkou pozornost věnujeme preventivní dopravní výchově a bezpečnému chování  
na přechodech 

 zdravé mezilidské vztahy 

 účast v projektu BESIP 
 
Podle ŠVP budeme vycházet z jednotlivých témat týkajících se zdraví člověka. 
 
1. ročník 

 pracovní návyky a vhodné chování ve škole i mimo školu 

 člověk a péče o zdraví 

 základní hygienické návyky 

 zdravá výživa a režim dne 

 dopravní výchova - bezpečnost 
 

2. ročník 

 člověk, poučení o lidském těle 

 nemoc, úraz, první pomoc 

 potraviny a zdravá výživa 
 
3. ročník  

 člověk, poučení o lidském těle 

 lidské tělo (růst a vývoj, stavba těla - kostra, svaly) 

 péče o zdraví (zdraví a výživa, sport a hry, první pomoc) 
 



Tělesná výchova 
 
Zdravotní výchova v 1. - 3. ročníku 

 dbát o čistotu těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru 

 dodržovat čistotu a pořádek v prostředí tělocvičny 

 otužovat vzduchem a vodou (ranní mytí studenou vodou) 

 seznamovat žáky s vhodnou životosprávou 

 zařazování pohybových aktivit v průběhu dne (tělovýchovné chvilky) 

 vliv dostatečného množství pohybu pro jejich zdravý vývoj 

 předcházení úrazům dodržováním pokynů 

 zavolání a zajištění první pomoci v případě úrazu  
 
Přírodověda - Člověk a jeho svět 
4. ročník 

 zdravá výživa 

 ochrana životního prostředí 

 chování v situacích ohrožujících zdraví a chování v modelových situacích stimulujících  

 mimořádné události 

 způsoby odmítání návykových látek 

 preventivní ochrana zdraví 
 

5. ročník 

 lidské tělo, základní stavba a funkce 

 člověk se rozmnožuje, roste a vyvíjí se 

 seznámení s vývojem dítěte před narozením 

 ochrana zdraví člověka, hygienické návyky 

 první pomoc při poranění, přivolání lékařské pomoci 

 péče o zdraví, zdravá strava, denní režim 

 zdrženlivosti a opatrnosti při setkání s neznámými lidmi 
 
Jednorázové a další aktivity 
 
Chtěli bychom zařadit jednodušší dotazník do 1. - 2. ročníku na zjištění klimatu ve třídě. Bude provedeno 
jeho zpracování. Další aktivitou je beseda s Městskou policií Votice zaměřenou na dopravní výchovu - 
riziko přecházení přes státní silnici, bezpečnost při jízdě na kole atd. 
 
Aktivity, které se opakují: 

 Den Země 

 Den dětí - sportovní den 

 Den nenadálých situací 

 Škola v přírodě 

 Školní mléko 

 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark 

 Veřejná vystoupení pro rodiče 

 Návštěvy Domova důchodců 

 Sportovní akce - mezitřídní turnaje 

 Humanitární sbírka 

 Noc s Andersenem (NsA) 

 Sběrové akce  

 Recyklohraní 



Žáci mají možnost využít linky důvěry, rovněž mají možnost zdarma si zavolat z ředitelny školy rodičům, či 
na linku důvěry apod. Žáci se mohou se svými dotazy obrátit na své třídní učitele, ale i na ostatní 
pedagogické pracovníky (vychovatelky ve ŠD). Na nástěnce v chodbě mají uvedena důležitá telefonní čísla 
na další poradenská místa pro případ nesnází či potíží. 
 
Volnočasové aktivity 
 
Na škole jsou žákům nabízeny zájmové kroužky vedené převážně učiteli a vychovateli. 
 
Zájmové kroužky: 

 kroužek mladých ochránců přírody (MOP) 

 taneční kroužek - Dancing Crackers  

 kroužek anglického jazyka pro 1. ročník 

 kroužek dramatický 

 kroužek dovedných rukou 

 kroužek počítačových her pro děti 1. - 3. ročník 

 sportovní kroužek 

 hudební kroužek 

 psaní psacím písmem pro žáky 2. ročníku 
 
 
Řešení přestupků na škole 
 
Dopustí-li se žák nějakého přestupku, je tato situace nejprve projednána se žákem a potom je 
informován rodič. 
Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se např. hrubého a vulgárního vyjadřování vůči 
spolužákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, bude přistoupenok výchovným opatřením - 
tzn. k napomenutí, k ředitelské důtce až ke snížené známce z chování při opakovaném přestupku. 
Přestupky, které jsou v rozporu se školním řádem, řeší třídní učitelé, ředitelka školy, pedagogická rada 
a jsou informováni rodiče. Na řešení závažnějších přestupků v oblasti převychovávání, distribuci a užívání 
drog, alkoholu a tabákových výrobků, ale také při šikaně, vandalismu a krádežích se musí postupovat 
přesně stanoveným způsobem. 
Součástí školního řádu se proto stal od ledna 2009 Krizový plán, který projednala a schválila 8. ledna 2009 
i školská rada a který stanovuje závazné postupy školy při řešení rizikových forem chování žáků školy. 
Protože se jedná o materiál, který je důležitý i z hlediska PP je doplněn i do tohoto PP. Rodiče s ním byli 
seznámeni společně s informacemi o školním řádu na úvodních třídních schůzkách 
 
Krizový plán 
 
Je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací ve škole. Krizový plán je 
součástí tohoto PP jako příloha. Náš krizový plán se zabývá postupem řešení následujících problémů, 
které by se na naší škole mohly vyskytnout. 
 
Jsou to tyto postupy: 

 výskyt tabákových výrobků 

 výskyt alkoholu 

 výskyt omamných a psychotropních látek (OPL) 

 krádeže 

 vandalismus 

 šikanování 

 kyberšikana 



Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 
 
Oblast školství 

 okresní protidrogový koordinátor 

 pedagogicko - psychologická poradna 

 speciálně pedagogická centra 

 vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole 

 odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem 

 individuální práce se žáky se ŠVP a dalšími individuálně integrovanými žáky 
 
Oblast zdravotnictví 

 dětský lékař 

 spolupráce při realizaci protidrogové prevence s dalšími lékaři 
 
Oblast sociálních věcí 

 sociální odbor, kurátoři 

 krizová centra 

 linky důvěry 
 
Policie ČR, Městská policie 

 služba kriminální policie - oddělení nezletilých 

 využití lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 
 

Spolupracujeme s Policií ČR Votice, Městskou policií Votice a Policií ČR Benešov u Prahy a sociálním 
odborem Votice. 
 
Harmonogram programu PP na školní rok 2015 - 2016 
 
Volnočasové aktivity žáků 
 
Zapojení žáků do zájmových kroužků na škole, kterých je celkem 9 - z toho 6 při ZŠ a 3 při ŠD. Žáci se 
mohou zapojovat i do dalších oborů a aktivit pořádaných ZUŠ Votice, ostatními základními školami v okolí 
Olbramovic a kulturními centry. Spolupracujeme také s centry ekologické výchovy, občanskými 
sdruženími (SDH, JUNÁK, Myslivecké sdružení Hubert apod.) a dalšími tělovýchovnými sdruženími (Sokol, 
ČSTV, Fotbalový klub) - celoročně. 
 
Schránka důvěry 
 
Slouží na naší škole hlavně tehdy, když se naši žáci dostanou do problémů v soužití se svými spolužáky 
(ubližování, ponižování, urážení, šikanování). Schránka důvěry je umístěna v přízemí budovy školy na 
dobře viditelném místě a rodiče byli o jejím umístění informováni. Schránku důvěry mohou však také 
využívat i zákonní zástupci dítěte, chtějí-li zodpovědět dotaz nebo podat informaci zástupcům školské 
rady či Unie rodičů při ZŠ Olbramovice. Školská rada schránku při svých schůzích kontroluje. 
 
Seznámení žáků s PP 
 
V rámci výuky prvouky a přírodovědy. 
 
Seznámení rodičů s PP 
 
V rámci třídních schůzek. 



Zapojení do preventivního projektu Policie ČR 
 
Zapojí se žáci 1. - 5. postupného ročníku (celoročně). 
 
Prevence ochrany dětí a bezpečnosti mládeže 
 
Ve spolupráci s Policií ČR se uskuteční besedy s žáky školy (termín - dle možností). 
Dalším bodem prevence jsou preventivní foto - seriály, které jsou díky formě a způsobu zpracování 
oblíbené. Prostřednictvím těchto foto - seriálů je upozorňováno na některé z problémů. Přestože je naše 
škola malotřídní, pouze se žáky I. stupně ZŠ, i my jsme si některé z těchto materiálů sdružení VOLÁNÍ 
NADĚJE zakoupili. Tyto materiály jsou vhodné pro žáky 4. a 5. ročníku. 
 
Ankety 
Ankety budou zařazovány příležitostně a budou zaměřeny hlavně na šikanu a protidrogovou prevenci 
a zjištění klima v jednotlivých ročnících. Zúčastní se jich především žáci 3. - 5. ročníku. Využívány budou 
vhodné dotazníky přiměřené věku žáků. Bude-li to možné, bude testováno i klima v nižších ročnících 
vhodnými dotazníky. 
 
Další besedy a aktivity 
 
Tento bod bude plněn podle aktuálních nabídek a možností školy. 
Žáci 4. - 5. ročníku se pravidelně účastní akce v Benešově Jeden svět. Jedná se o zhlédnutí krátkých 
dokumentárních filmů o lidských právech, na které navazuje rozhovor o zhlédnutých filmech. 
 
Škola v přírodě 
 
Akce se uskuteční koncem května nebo v červnu po dobu 7 dnů. 
 
Závěr 
 
PP školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho 
pedagogický sbor, rodiče a odborníci. V rámci PP je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti 
prevence rizikových skupin chování s výcvikem v sociálních dovednostech, preferovat přístupy zaměřené 
do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát na zřetel věk a osobní 
charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění budou vidět smysluplnost 
své práce. Tohoto můžeme dosáhnout pouze dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout 
druhého a nelezením správné cesty v problémových situacích. Je potřeba postupovat na škole jednotně 
a vzájemně spolupracovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy uložené ve škole 
 
Seznam vyhlášek, metodických pokynů pro učitele 
 
Seznam organizací, které mohou pomoci, telefonní čísla 
 
Seznam osob, na které se lze obracet při řešení problémů v oblasti primární prevence rizikových forem 
chování s telefonními čísly 
 
Seznam videopořadů, DVD a CD 
 
Přehled příruček pro učitele 
 
Metodické materiály pro učitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Olbramovice, 30. října 2015 
 
 
 
 
 
 
  Vypracovala 
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