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1 Úvod
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků na naší škole je výchova
k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu,
k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání
zátěžových situací osobnosti.
Naše škola si klade za cíl vytvářet a rozvíjet všechny podoby - vztahy mezi žáky, vztahy žáků
k sobě samým a svému okolí, vztahy žáků a učitelů, rodiny a školy a také učitelů mezi sebou.
Pozitivní vztahy, ať už rodinné, přátelské nebo pracovní, jsou důležité pro psychickou pohodu
člověka. Dávají tak dobrý základ lidskému zdraví. Škola by měla být bezpečným, respektujícím
a spolupracujícím prostředím, ve kterém se budou cítit dobře všechny zúčastněné strany - žáci,
rodina i učitelé. Kvalitní vztahy jsou předpokladem pro osobnostní růst a zdravý životní styl.
K nejčastějšímu rizikovému chování, které se vyskytuje u žáků navštěvujících ZŠ prof. Zdeňka
Matějčka, patří záškoláctví, kouření cigaret, nesprávné stravovací návyky, nedostatek
pohybu, experimentování s marihuanou, pití alkoholu, časté hraní PC her, šikana,
kyberšikana i při distanční výuce – žáků i pedagogů, vandalismus a náznaky
sebepoškozování. V každém ročníku se vyskytuje určité rizikové chování. V každé třídě
je několik žáků, kteří své problémy s nikým neřeší. Jedním z cílů programu je zachytit právě
tyto žáky a nabídnout jim možnosti pomoci. Zaměříme se také aktivně na třídní klima
v jednotlivých třídách, kdy zvláště nyní po absolvování distanční výuky během předešlého
školního roku je potřeba důkladněji mapovat situaci ve třídách se snahou pomoci rizikovým
žákům. Ve třídách, které navštěvují sociálně znevýhodněné děti, může mít skupinová
dynamika specifický náboj. V dětském kolektivu se může jakákoliv odlišnost stát příčinou
konfliktu, problematické chování se přitom může objevit i ve zdánlivě bezproblémové třídě.
Pravidla tvořená pro třídy a školu by měla upravovat vztahy. Měla by jasně definovat: jak se
k sobě budeme chovat a jak už ne, co budeme dělat, když mi bude něco nepříjemné,
jak budeme zacházet s osobními hranicemi, postoje zachovávající lidskou důstojnost, respekt
k odlišnosti a svébytnému rozhodování.
Proškolením našich pedagogů umožňujeme žákům metodu FIE, která byla vytvořena
za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Na základě
dlouhodobého výzkumu, je možné tyto schopnosti (kognitivní funkce) vhodným způsobem
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stimulovat a rozvíjet tak potenciál daného člověka v jeho nejvyšší možné míře. S touto
metodou pracují jednotlivě třídní učitelé ve svých třídních kolektivech. Jedná se zejména
o schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, práci s chybou a rozvoj vyjadřovacích
a komunikačních schopností.
S vybranými žáky budeme i nadále pokračovat v projektu Mgr. Marie Volemanové
Neurovývojová terapie - Inhibice primárních reflexů. Žákům je

-

umožněna i metoda

Biofeedbacku, kdy se nám podařilo na naší škole vybudovat centrum Biofeedbacku.
Při realizací tohoto programu chceme žáky vést k sebevědomí, správnému sebehodnocení,
stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit
své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek (ve spolupráci s rodiči). K tomuto cíli
využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům apod.
Minimální preventivní program v této podobě je výsledkem upravování, zkoušení a nedá
se považovat za definitivní.
Každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud
možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Na tvorbě a realizaci
Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci.
Program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí
a mládeže č.j.: 21291/2010-28.

2 Charakteristika školy
Škola byla založena v roce 1993 z důvodů pomoci dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, jejichž vzdělávání ve třídách běžných základních škol nebylo koncepční a tedy ani
příliš úspěšné. Školu založila osobně paní ředitelka PhDr. Hana Ajmová, byla nespokojena
s výše uvedeným stavem a s pocity marné práce učitelky v dyslektické třídě, kdy zásadním
způsobem postrádala odborné zázemí a fakticky zájem o problematiku dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami ze strany vedení školy.
Naše škola je jediná státem zřízená škola tohoto typu v Ústeckém kraji a vlastně jediná i v celé
České republice, vzhledem ke svému zaměření a souhrnu činností včetně spolupráce
s vysokými školami a dalšími navazujícími institucemi.
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Škola spolupracuje především s odbornými pracovišti poradenskými státními i nestátními tzn.
SPC, PPP, SVP, ve všech městech naší republiky. Nejdůležitější spoluprací je spolupráce
s univerzitami, zejména pak s katedrami speciální pedagogiky v celé České republice.
K prezentaci školy přispívá aktivní účast v MAP, což je místní akční plán rozvoje vzdělávání,
který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. Podílíme se tak na vybudování udržitelného systému komunikace
mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování
vzdělávání.

3 Základní terminologie
Prevence – všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených
s rizikovým chováním a jeho důsledky; výchovné, zdravotní, sociální či jiné intervence
směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující
již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky.

Rizikové chování – formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo
psychologické fungování jedince anebo ohrožující jeho sociální okolí.
Formy rizikového chování – agresivní chování (agrese, šikana; kyberšikana, rizikové formy
komunikace prostřednictvím multimédií; násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus,
rasismus a xenofobie, homofobie); delikventní chování (vandalismus, krádeže, sprejerství
a další trestné činy a přečiny); záškoláctví a neplnění školních povinností; závislostní chování
(užívání všech návykových látek, netolismus, gambling); rizikové sportovní aktivity; rizikové
chování v dopravě; spektrum poruch příjmu potravy; negativní působení sekt; sexuální
rizikové chování.
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4 Cíle MPP
Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Motivace k opuštění
rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již
nastalo ve výrazné formě.

4.1 Kyberšikana
Kyberšikana představuje moderní formu šikany tak, jak ji známe, avšak v počítačovém
prostředí. Zahrnuje různé formy online zneužívání jako např. vydírání, ztrapňování a výsměch,
obtěžování, zastrašování, ubližování nebo dokonce zastrašování a vyhrožování. Pro tento účel
agresoři využívají informačních nebo komunikačních technologií.
Může probíhat nejen přes počítač a telefon, ale i tablet nebo herní konzoli. Nejčastěji se s ní
setkáváme na sociálních sítích, ať už v nenápadné formě nepříjemných komentářů nebo zpráv,
ale i v agresivní formě vyloženého vyhrožování nebo vydírání často anonymními nebo
falešnými profily. Setkat se s ní však běžně můžeme i v diskuzních fórech, telefonické
komunikaci, online videích, e-mailech, hrách nebo na blogu například pomocí komentářů.
Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi
agresorem a obětí. Mezi další kritéria, která identifikují kyberšikanu, patří fakt, že oběť vnímá
to, co se děje, jako nepříjemné a ubližující.
V době, kdy bude probíhat případné distanční vyučování on-line formou výuky bude velice
důležité apelovat na žáky s požadavkem dodržování pravidel on-line výuky, aby se nejvíce
eliminovala možnost kyberšikany. Snažit se komunikovat a vysvětlovat její nebezpečí, ale také
i následné postihy pro aktéry konající kyberšikanu.

4.1.1 Druhy kyberšikany
Kyberstalking

–

v překladu

jde

o

pronásledování

pomocí SMS, chatu, emailu, telefonu, sociálních

v kyberprostoru nejčastěji

sítí, Skypu apod.

Oběti

většinou

pronásledovatele (stalkera) znají, často jde o bývalého milence/milenku, kamaráda, zrazeného
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přítele nebo milovníka. Stalker může být ale i neznámý, a to v případě, že si oběť vyhlédl
náhodně na internetu.
Pronásledované oběti hrozí naprostá ztráta soukromí, osobních údajů a pocitu
bezpečí. Stalking je od 1. června 2010 trestný čin.
Kyberharašení – za kyberharašení lze označit opakované zprávy zasílané agresorem, které jsou
oběti nepříjemné. Tato situace může vzniknout i ze vzájemné konverzace, ta se stane
nepříjemnou a oběť není schopná ji ukončit.
Agresor většinou oběť začne bombardovat zprávami ihned po připojení na internet nebo
jí zasílá nežádoucí SMS.
Vyloučení a ostrakizace – v této formě kyberšikany je oběť vyloučena z nějaké skupiny,
do které by chtěla či měla patřit. Ostrakizace je pro oběť velmi bolestná, i když postrádá přímý
prvek agrese. Oběť trpí frustrací z nenaplnění potřeby někam patřit. Na internetu je často horší
než v reálném životě, jelikož tam je patrné, kdo je oblíbený a kdo ne, např. je oběť vyloučena
z facebookové skupiny, kde to většinou vidí větší množství lidí než v realitě.
Kybergrooming – v překladu jde o manipulaci v kyberprostoru.
Útočník, který se většinou vydává za někoho jiného, si vyhledá vhodnou osobu, ve které
postupem času vzbudí důvěru a přinutí ji k osobní schůzce, kde pak nějakým způsobem oběť
zneužije či využije.
V této oblasti jsou často nejvíce ohroženy děti, které jsou závislé na technologiích, tráví
na internetu většinu času a většinu přátel mají pouze ve virtuálním světě.
Flaming – jde o nepřátelské chování útočníka vůči oběti ve virtuálním světě.
Je to výrazně vyhrocená a agresivní diskuze až hádka na internetu. Někteří uživatelé úmyslně
podobné diskuze provokují vkládáním různých kontroverzních příspěvků, urážením účastníků
diskuzí apod.
Výzkumy ukazují, že slovní napadání je ve virtuálním prostředí až čtyřikrát častější než
v reálném životě.
Sexting – jedná se o zasílání různých textů, fotografií a videí se sexuální tematikou
prostřednictvím elektronických médií.
Tyto materiály pak často končí na internetu a můžou mít pro oběť fatální důsledky, jelikož jsou
často použity jako prostředek k vydírání. Některé případy mohou skončit až smrtí oběti.
Útočník se v případě, že je oběť mladší 18 let, dopouští trestné činnosti v oblasti šíření dětské
pornografie.
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Happy Slapping – jedná se o celkem novou „zábavu“ mladých lidí.
Spočívá v tom, že agresor si vybere oběť a následně ji fyzicky napadne (zfackuje) a celé se to
nahrává na mobilní telefon. Poté je nahrávka zveřejněna na internetu.
V této době happy slapping neobsahuje jen fackování, ale už i závažnější útoky
za hranicí zákona a i svlékání oběti. Zveřejnění a šíření těchto videí vedlo v některých
případech až k sebevraždě oběti.

4.1.2 Charakteristika aktérů kyberšikany

Role „oběť-agresor-přihlížející“ jsou v kyberprostoru rozloženy jinak než u tradiční šikany.
Zdánlivě jasný případ může být ve skutečnosti mnohem složitější.
Oběť – mezi nejčastější oběti kyberšikany patří děti a teenageři, které jsou
odmítány kolektivem z důvodu osobnostní charakteristiky, jako je plachost, stydlivost,
nejistota a fyzické atributy (barva vlasů, pleti, styl oblékání…).
Existují i případy, ve kterých se sám agresor stane obětí, a to v případech, kdy se takto jeho
oběť mstí nebo se proti jeho chování zvedne nepřiměřený odpor na internetu ze strany dalších
lidí.
Agresor – agresorům kyberšikany je společná nižší míra empatie v porovnání s ostatními
dětmi, jelikož se neumějí vcítit do oběti a chápat, jaké zranění způsobují. Agresor svou oběť
nevidí a nezná její reakce, tudíž nedokáže odhadnout, jak velkou újmu by ji mohl způsobit.
Přihlížející – Existuje několik druhů přihlížejících. Někteří jsou následovníci agresora, někteří
jsou nezúčastnění a někteří jsou na straně oběti.
Role těchto přihlížejících je velmi důležitá, pokud proti kyberšikaně otevřeně vystoupí,
to se ale ve většině případů bohužel nestává.

4.2 Šikana
Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu.
Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme
v jakémkoliv

typu škol a školských

zařízeních,

ale i v rodině (zaměřena na neoblíbené dítě).
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v armádě, sportovním klubu,

ve vězení,

Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Zpravidla
má agresor nad obětí fyzickou či početní převahu.
Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni zúčastnění, největší dopad
má ale pochopitelně na oběť. Šikana má i sexuální formu- dominant a submisiv.
Dochází k nárůstu počtu případů šikany, nárůstu brutality a rafinovanosti a naopak klesá
věk aktérů šikanování. Nově se objevuje fenomén „šikanovaného učitele“.

4.2.1 Charakteristika aktérů šikany
Agresoři – bývají starší, fyzicky vyspělejší jedinci nebo skupina disponující početní převahou.
Šikanující mnohdy pochází z prostředí, kde je agrese prostředkem jednání. K šikanování ho
často vede vlastní zakomplexovanost, nedostatek sebevědomí a nejistota. K oběti bývá
bezohledný a mnohdy ji považuje za méněcennou.
Obětí – bývá často jedinec, který se nějak odlišuje. Nejčastěji jsou šikanováni
jedinci handicapovaní vzhledově, sociálně či fyzicky, lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se
odlišují rasově, národnostně, vyznáním nebo chováním. Stejně tak se může obětí stát nový
člen skupiny (nový žák, spolupracovník).

4.2.2 Stádia šikany


První stupeň (zrod ostrakismu)



Druhý stupeň (fyzická agrese a přitvrzování manipulace)



Třetí stupeň (klíčový moment – vytvoření jádra)



Čtvrtý stupeň (většina přijímá normy agresorů)



Pátý stupeň (totalita neboli dokonalá šikana)

4.3 Dobré klima třídy
Třídní klima – máme na mysli náladu, atmosféru a vztahy mezi dětmi ve třídě nebo mezi
třídním kolektivem a pedagogy. Příjemné, pozitivní, na společnou práci zaměřené klima má do
velké míry vliv na efektivnější osvojování učiva. V podstatě všichni vyučující, zvláště pak třídní
učitelé, neustále sledují třídní klima a usilují o to, aby bylo co nejpříjemnější pro všechny.
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Už na prvním stupni základní školy děti vnímají odlišnosti jiné etnické skupiny nebo
„společenské třídy“. Na chvostu třídy bývají děti chudší, děti cizinců, děti jiných minoritních
skupin, i když to samozřejmě nemusí být pravidlem. Že něco není úplně v pořádku, poznáme
už podle toho, že dítě nemá ve třídě kamarády, o přestávkách je samo nebo se zdržuje
v blízkosti učitele, je častým terčem posměchu, nezapojuje se do skupinového dění, škola
jej příliš nebaví.
Každý kolektiv je živým organismem, který se vyvíjí, a pouze systematická práce
se vztahy ve třídě může mít za výsledek „prima partu“. V případě, že se se třídou nepracuje,
může vést vyhrocení vztahů k šikaně. Doporučovány jsou pravidelné třídnické hodiny a práce
v kruhu.

4.3.1 Terminologie – klima školní třídy
Prostředí třídy - nejen žáci a učitelé, ale i věci, výzdoba, psychohygiena (ekologie) třídy
Prostředí – zahrnuje například řešení učebny, její vybavení, velikost, rozmístění nábytku,
možnosti změny tvaru, uspořádání pracovních míst učitele a žáků, vhodnost nábytku pro
soustředěnou práci, rozmístění ovládacích prvků v učebně, estetické, hygienické – vytápění,
větrání, osvětlení, akustické – úroveň hluku a šumu, odraz zvuku, akustika učebny a podobně.

Atmosféra třídy - jev krátkodobý, situační - během dne několik různých atmosfér
Atmosféra – se ve třídě mění velmi rychle, zřídka trvá déle než jednu nebo několik vyučujících
hodin, je situačně podmíněna. Známe například atmosféru ve třídě před písemnou prací, po
velké přestávce, při odpoledním vyučování, po rvačce mezi žáky, atmosféru po sdělení, že
odpadá nenáviděný vyučovací předmět, při zkoušení, atd.

Klima třídy - jev spíše dlouhodobý, málo proměnlivý, typický pro danou třídu
Sociální klima – vytvářejí je všichni žáci v určité třídě, skupinky na které se třída rozpadá,
jednotlivci, ale také sbor učitelů na dané škole a jednotliví učitelé vstupující do dané třídy.
Sociální klima třídy je ovlivňováno také širšími jevy, jako je klima školy a sociální klima
učitelského sboru.
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4.3.2 Co zahrnuje klima školní třídy
Spokojenost ve třídě - vztah žáků ke své třídě, míra spokojenosti, pohody ve třídě
Konflikty mezi žáky - tzv. třenice, od napětí, přes spory, rvačky až po šikanu
Soutěživost ve třídě - konkurenční vztahy, míra snah po vyniknutí, prožívání neúspěchu
Obtížnost učení - jak žáci prožívají nároky školy, jak je učení namáhavé, obtížné či nezajímavé
Soudržnost třídy - přátelské či nepřátelské vztahy mezi dětmi, míra pospolitosti dané třídy
Pořádek při výuce - kázeň žáků při vyučování, míra spolupracujícího chování

4.3.3 Bezpečné klima pro všechny - Doporučení pro chování pedagogů ve třídách


Mějme oči otevřené. Všímejme si, co se kde děje, kdo si s kým hraje o přestávkách,
co si mezi sebou děti povídají, s kým tvoří dvojice nebo skupinky, jak si ve třídě pomáhají.



Mluvme s dětmi. Najít si chvilku na nezávaznou konverzaci je často v každodenním
školním režimu velmi těžké. Přesto to zkusme. Z běžného neformálního rozhovoru
můžeme vyzískat nejvíce. Cílem není soustředit se jen na potíže, ale i na radosti – co se
dětem ve třídě líbí, co se jim ve vztazích daří, s čím jsou spokojené.



Věnujme pozornost rovnoměrně. Sami pro sebe si zhodnoťme, zda je ve třídě dítě (děti),
které „máme méně rádi“. Děti cítí, když někoho přehlížíme. Věnujme pozornost všem
rovnoměrně.



Nepodceňujme stížnosti. Každou stížnost od dětí chápejme jako důležitou a věnujme
jí pozornost. Vyslechněme dítě se zájmem a empaticky a snažme se společnými silami
(i s celým třídním kolektivem) najít všem vyhovující řešení. Po čase se přesvědčme, jestli
se společný plán podařil a potíže jsou pryč.



Nezapomínejme se smát. Smějme se společně s dětmi. Čas od času připravme dětem
nějakou vtipnou hru.



Plánujme společně. Naše představy o příjemné atmosféře ve třídě zkusme prolnout
s představami dětí.



Chvalme se. Chvalme děti často, oprávněně a snažme se u každého najít něco, co pochvalu
zaslouží. Sami se nechme od dětí pochválit. Naučme děti chválit jeden druhého –
jmenovitě, adresně a konkrétně. Důležité je, aby pochvala byla slyšena a vyslyšena. Ideální
je, když přitom děti sedí v kruhu.
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4.3.4 Postup řešení případného konfliktu ve třídě


Rozhovor. Nejvhodnější metoda, jak se dopátrat osobního výkladu situace dítěte.
Měl by být veden ohleduplně, bez odsuzování a tvrdých výroků na adresu ostatních.
V rozhovoru se soustřeďme na současnou situaci a současný problém, nediskutujme
vlastnosti dítěte ani dřívější situace jeho sociálního chování, aby u něj nevznikl dojem,
že mu nejsme ochotni pomoci.



Naslouchejme aktivně. Vyjednávejme s ohledem na zájmy všech zúčastněných stran.
Snažme se poznat a pochopit, jak vnímají a prožívají problém všichni zúčastnění, jaké
potřeby stojí za jejich názory.



Konflikt nemusím vyřešit sám/sama. Angažujme žáky do řešení problémů ve třídě,
a rozvíjejme tak jejich sebepoznání a zodpovědnost. Navrhněme alternativy vhodnějšího
chování a společně nalézejme řešení pro obě strany.



Konflikt nemusíme vyřešit teď hned. Ujistěme zúčastněné, že o konfliktu víme. Když
se nám dítě s potíží svěří, ujistěme jej, že problému rozumíme, že si vážíme toho, že nám
o situaci řeklo, a že ji společnými silami vyřešíme.
Bezprostřední řešení vede spíše k odstranění nežádoucí situace než její příčiny.
Často nevhodně užívanými prostředky jsou sankce, domluvy, výzvy, poučování
a výhružky.
Řešení konfliktů s časovým odstupem vede k objektivnějšímu pohledu, umožňuje vybavit
si souvislosti vzniku a počáteční průběh konfliktu bez bezprostředních emočních prožitků.



Obraťme se na své kolegy. Sdílejme konfliktní situaci s kolegy. Třeba se s obdobným
problémem již setkali a mají návod, jak ho vyřešit. Když si nevíme rady, nebojme
se kontaktovat odborníky.

4.3.5 9 jednoduchých kroků ke zlepšení třídního klimatu
1. Vytvořte takové školní klima, které nabízí dlouhotrvající a bezpečné vztahy mezi učiteli
a žáky.
2. Začleňte do školního dne aktivity, které v dětech vyvolají pocit přijetí, sounáležitosti a
bezpečí (např. ranní pozdrav učitele s dětmi formou „high-five“, objetí, potřesení rukou
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– ukázka například zde Doting Teacher’s Morning Routine Offers Children Hugs and
High-Fives)
3. Zařaďte častější individuální rozhovory s žáky o nich samotných. Každý žák ocení, když
si na něj učitel udělá čas a ukáže zájem o jeho strasti i radosti.
4. Vytvořte bezpečné relaxační místo ve třídě. Takové místo, kam si žáci mohou dojít
odpočinout, uklidnit se. Toto místo se obzvláště doporučuje odborníky, máte-li ve třídě
žáka, který prošel nějakým traumatem nebo prožívá zvýšenou míru stresu.
5. Buďte čitelní. Jde o určitou míru předvídatelnosti vašich reakcí, žáci by měli vědět, co
od vás mohou očekávat, vaše reakce ve stejných situacích by měly být konsistentní.
6. Ujistěte se, že vaši žáci ve škole konzumují zdravou stravu a mají dostatek prostoru pro
volnou hru a zábavu.
7. Vyvěste na viditelném místě vhodné konverzační fráze. Žáci, a obzvláště ti nesmělí a
plaší, ocení tuto pomůcku, aby věděli, jak se vložit do debaty nebo začít diskuzi. Mohou
to být věty typu: Co si myslíš o…? Co bys řekl/a na…? Slyšel/a jsem, že jsi řekl/a…? Můžeš
mi, prosím, zopakovat/vysvětlit…?
8. Podpořte zapojení žáků do dění ve třídě frázemi typu: Jsem zvědav/á… Zajímalo by
mne… Všiml/a jsem si… Žáci časem mohou fráze kopírovat, a tím se lépe zapojovat.
9. Dávejte ve výuce dostatek prostoru sociálně-emočnímu učení. Tímto učením získávají
žáci dovednosti např. v oblasti seberegulace, socializace, naučí se pojmenovávat své
emoce a pracovat s nimi atd.

Školní klima musí žáky připravit k úspěšnému zapojení do pracovního světa, k zodpovědné
účasti na veřejném životě, k dodržování sociálních a pracovních ctností.

4.4 Dlouhodobé cíle
-

zlepšování vztahů ve škole – žák, pedagog, asistent, rodič

-

zkvalitňování sociálního klimatu školy

-

posilování postojů žáků ke zdravému životnímu stylu

-

posilování postojů v oblasti společenskovědní, přírodovědné, v oblasti rodinné
a občanské výchovy, sexuální výchovy a v oblasti sociálně právní

-

rozvoj schopností správné komunikace, zkvalitňování mezilidských vztahů
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-

zvyšování informovanosti o problémech souvisejících s rizikovým chováním

-

snižování výskytu rizikového chování na škole

-

vedení žáků ke zdravému trávení volného času

-

metodická a informační pomoc pedagogům, další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti primární prevence

-

vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností, dbát na zpětnou vazbu

-

spolupracovat se státními institucemi – MěP Most, Polici ČR, PPP Most, HZS Ústeckého
kraje.

4.5 Střednědobé cíle
-

mapování třídních vztahů za pomoci třídního učitele, pokračovat v třídnických
hodinách a sebehodnocení žáků

-

jednotná pravidla a postupy při řešení konkrétních problémů ve škole

-

ve spolupráci s výchovnou poradkyní a psycholožkou se zaměřit na žáky SPUCH,
u kterých hrozí zvýšené riziko výskytu sociálně-patologických jevů (žák, který má
problémy v učení, může sklouznout k nežádoucímu chování).

-

zapojení co největší části pedagogického sboru a rodičů do akcí primární prevence

-

ujasnění kompetencí jednotlivých orgánů činných v oblasti primární prevence

4.6 Krátkodobé cíle
-

zhodnocení aktuálního stavu výskytu rizikového chování na škole

-

realizace akcí preventivního programu, projektových dnů

-

předávání informací žákům, rodičům a pedagogům

-

zvýšení informovanosti žáků o možnostech pomoci při řešení problémů
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5. Způsob realizace, metody a formy řešení aktivit
K realizaci cílů budou použity tyto prostředky a metody práce:


Metodická pomoc pedagogům.



Volnočasové aktivity – vhodné trávení volného času našich žáků.



Tematické výstavy, soutěže a exkurze, besedy.



Zvýšení informovanosti žáků, s kým mohou řešit jednotlivé problémy.



Pravidelná práce s třídními kolektivy pod vedením třídních učitelů.



Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu, nejlépe na třídních
schůzkách a snažit se je získat pro účast na realizaci (třeba spoluúčast na výstavách).



Možnost dotazů, svěření se prostřednictvím školní pošty.



V rámci prevence i využití školního časopisu „Devatenáctka“.



Následná zpětná vazba.

5.1 Prevence na I. Stupni

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti
setkávají v rámci předmětu Týmová tvořivost, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda a Tělesná
výchova. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou
práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využit literatury
školy z oblasti primární prevence.
Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě, osvojování a upevňování základních
návyků v rámci – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence
experimentování s alkoholem a cigaretami i jinými návykovými látkami, základy etické
výchovy, zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných
postižení, včasné diagnostikování problémů ve třídních kolektivech, návštěvy filmových
a divadelních představení, koncertů, besed apod.
Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních, environmentální atd.
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5.1.1 Zaměření na jednotlivé ročníky
Ve třetím ročníku osvojit žákům „Můžu, musím, nesmím“ – práva a povinností žáků spojené
se školou i rodinou, bezpečí dítěte, prevence syndromu CAN, týrání, zanedbávání.
Ve čtvrtém ročníku osvojit žákům „Být IN či OUT“ – komunikace mezi žáky, řešení sporů, volba
kamarádů, zacházení s volným časem, bezpečné trávení volného času, práci s PC, internet
včetně nástrah, prevence kouření, užívání alkoholu.
V pátém ročníku osvojit žákům „Jiný, divný, originální“ – vzájemná spolupráce, tolerance,
intolerance a multikulturalita, šikana.

5.2 Prevence na II. stupni
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, důležité je, aby byla probrána všechna
témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti
prevence se pracuje v předmětech Brainstorming, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství,
Přírodopis, Chemie, Dějepis. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání
informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, hraní rolí, práce
s materiálem, besed a přednášek. Převážně témata: agrese, násilí, šikana, kyberšikana,
intolerance, rasismus, extremismus, závislostní chování, prevence úrazu při rizikovém chování
(doprava, sportovní aktivity), poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, netolismus,
sebepoškozování, nová náboženská hnutí a také domácí násilí.

5.2.1 Zaměření na jednotlivé ročníky
V šestém ročníku osvojit žákům „Vztahy a komunikace“ – zdravá komunikace, šikana,
kyberšikana, dívčí a chlapecký svět, vzájemná tolerance, apod.
V sedmém ročníku osvojit žákům „Návykové látky, závislosti chování“ – svět dětí a dospělých,
definování závislostí, návykové látky, první pomoc, obranné mechanismy jedince, smysluplné
trávení volného času.
V osmém ročníku osvojit žákům „Partnerství a sex“ – partnerství jako vztah, sexuálně přenosné
nemoci, antikoncepce, zodpovědný přístup k sexuálnímu životu, hranice v sexuálním chování.
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V devátém ročníku osvojit žákům „ Zodpovědnost za své chování a moje budoucnost“ –
sebepoznání,

15 let a trestní odpovědnost, příprava na budoucnost, finanční a mediální

gramotnost.

5.3 Volnočasové aktivity

Funkce relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní, výchovná.
Ve škole je vydáván školní časopis Devatenáctka, na jehož tvorbě se podílejí žáci 9. ročníků
pod vedením vyučující ICT.
Škola nabízí žákům velkou škálu zájmových útvarů, jejich realizace probíhá každý den po
vyučování. A to: Seminář ČJ a M pro 9. ročník, Knihovna, Vaření I. a II. stupeň, Mladý záchranář,
PC I. a II. stupeň, Kutil Tim – tvořivá činnost, Zdravé cvičení, Sportovní kroužek, Zážitkový
kroužek, Tygřík, Nezbedná čísla, Hravé čtení, Hravé počítání, Robohračky.

6 Úkoly a činnosti pedagogů a dalších pedagogických pracovníků


Včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku rizikového chování a kooperace
s odborníky při jejich řešení.



Věnování pozornosti problematických skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování
projevů asociálního chování mezi žáky.



Sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví.



Spolupracovat s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce.



Shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor.



Zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu.

6.1 Kompetence a role v prevenci rizikového chování
Rozdělení kompetencí a rolí zahrnuje organizaci a řízení prevence rizikového chování u žáků.
Každému účastníku procesu prevence jsou přiděleny pravomoci a úkoly.


Vedení školy – ředitel školy a zástupce ředitele
Vytváří základní podmínky nutné pro předcházení rizikovému chování. Získává finanční
prostředky potřebné pro realizaci preventivního programu. Spolupracuje s místní samosprávou
při vytváření podmínek pro zdravý životní styl. Monitoruje a vyhodnocuje situaci ve škole.
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Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole. Jmenuje školního metodika prevence,
zajišťuje a kontroluje jeho další vzdělávání. Koordinuje a kontroluje tvorbu preventivního
programu. Podporuje týmovou spolupráci při tvorbě, realizaci a vyhodnocování preventivního
programu. Zapracovává do školního řádu a vnitřního řádu školy řešení konkrétních aktuálních
problémů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v prevenci rizikového chování, například
s okresním metodikem prevence v pedagogicko-psychologické poradně atd.


Školní metodik prevence rizikového chování - Metodická a koordinační činnost, informační
a poradenská činnost (vyhláška č. 197/2016 Sb.)
Metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikového chování. Koordinuje
a připravuje tvorbu preventivního programu. Koordinuje a kontroluje aktivity, které vychází
z preventivního programu. Spolupracuje s místní samosprávou v oblastech spojených
s problematikou rizikového chování a jeho důsledky. Vede písemnosti s tématikou prevence.
Shromažďuje odborné zprávy z poradenských služeb o problémových žácích. Připravuje
podmínky pro integraci. Spolupracuje s jednotlivými třídními učiteli při monitorování,
vyhledávání a zachycení známek rizikového chování. Prezentuje výsledky v oblasti prevence
rizikového chování žáků.



Výchovný poradce
V oblasti prevence rizikového chování výchovný poradce zajišťuje metodickou pomoc
pedagogickým pracovníkům. Vyhledává a doporučuje šetření žáků vyžadujících zvláštní
pozornost a potřeby. Shromažďuje odborné zprávy. Organizuje kariérové poradenství,
například pomoc při volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům žáků, spolupráci
s ostatními poradenskými subjekty atd.



Třídní učitel
Spolupracuje se školním metodikem prevence rizikového chování. Podílí se na tvorbě, realizaci
a kontrole preventivního programu. Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou
v souladu s vnitřním řádem školy. Dbá na jejich důsledné dodržování. Zodpovídá za vytvoření
bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě. Podporuje zdravé vztahy mezi žáky.
Monitoruje situaci ve třídě. Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického
sboru. Garantuje a zajišťuje spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků. Získává a udržuje
si přehled o žácích a jejich rodinném zázemí. Třídní učitel by měl rozpoznat a poznat problémy
svých žáků jako první.



Další pedagogičtí pracovníci
Každý člen pedagogického sboru by se měl seznámit s problematikou prevence rizikového
chování. Spolupracuje s vedením školy, školním metodikem prevence a jednotlivými třídními
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učiteli. Monitoruje situaci ve třídě ve svých vyučovacích hodinách. Zjištěná rizika nepodceňuje,

nebagatelizuje, ani zbytečně nezveličuje. Podílí se na tvorbě a realizaci preventivního
programu. Zařazuje vhodná témata s problematikou minimalizace rizikového chování
do svých vyučovacích hodin. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňování
prevence rizikového chování u žáků bylo prováděno komplexně ve všech oblastech
školního prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká.

6.2 Seznam realizátorů MPP programu
VEDENÍ ŠKOLY
Ředitelka školy: PhDr. Hana Ajmová
Zástupce ředitele školy pro pedagogiku: Ing. Pavlína Větrovcová
Statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele školy pro ekonomickou organizaci a THP:
Eva Neumannová

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. Anita Pohlová
Školní metodik prevence: Ing. Michaela Pfeiferová
Koordinátor pro ŠVP: Mgr. Jaroslava Rychlovská
Školní psycholog: Mgr. Petra Uškovičová

TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. A Mgr. Miroslava Puntová

6. A Mgr. Marie Hejčová

2. A Bc. Monika Nosková

6. B Mgr. Petra Uškovičová

2. B Bc. Veronika Žáková

7. A Ing. Michaela Pfeiferová

3. A Mgr. Renata Lehmanová

7. B Bc. Michaela Lálová

3. B Daniela Palusková

8. A Mgr. Michaela Seidlová

4. A Radka Grametbauerová

8. B Mgr. Marcela Macková

5. A Jitka Karpíšková, Dis.

9. A Mgr. Lenka Umlaufová

5. B Mgr. Lenka Jeřábková

9. B Mgr. Petra Hejnová
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UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ
Mgr. Nikola Kroupová

Mgr. Anita Pohlová

Mgr. Jana Tykalová

Mgr. Jaroslava Rychlovská

6.3 Formy komunikace v prevenci rizikového chování
-

rada školy

-

pošta, e-mail

-

vyhrazené místo ve sborovně pro informační letáky

-

třídní schůzky, individuální schůzky

-

webové stránky školy

7 Krizový plán
Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům
rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem pro všechny
pedagogické pracovníky a rodiče. V krizovém plánu jsou popsány postupy, kterými
se pedagogičtí pracovníci řídí v případě nastalých situací.
Výchovný poradenský systém na škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Ředitelka školy: PhDr. Hana Ajmová
Zástupce ředitele školy pro pedagogiku: Ing. Pavlína Větrovcová
Výchovný - kariérový poradce: Mgr. Anita Pohlová
Školní metodik prevence: Ing. Michaela Pfeiferová
Školní psycholog: Mgr. Petra Uškovičová
Zpracováno dle Metodického doporučení MŠMT č. j. MSMT-21149/2016.

1. Šikana, kyberšikana
1. Rozhovor s obětí/obětmi
2. Rozhovor s agresorem/agresory
3. Nalezení svědka/svědků
4. Zajištění ochrany oběti/obětí
5. Jednání s rodiči dotčených žáků
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6. Ze všech jednání pořizujeme zápis s podpisy zúčastněných. Pro potrestání agresora
využíváme výchovných opatření – viz školní řád.
7. Při pokročilé šikaně nahlášení policii
8. Výchovná komise
Řešení:
1. Práce se třídou
2. Při pokročilé šikaně konzultace a řešení s okresním metodikem prevence

2. Návykové látky
V případě, že do školy přijde žák/žáci již pod vlivem NL.
1. Je‐li žák/žáci pod vlivem návykových látek, zavoláme záchrannou službu.
Informujeme vedení školy, které okamžitě kontaktuje zákonného zástupce a PČR.
Provedeme šetření ve třídě za účelem zjištění situace mezi spolužáky.
2. Přivoláme zákonného zástupce do školy, informujeme o dané situaci a navrhujeme
řešení (odborníci, léčba, atp.)
3. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

V případě že žák/žáci požijí NL ve škole.
1. Pokud žák do školy návykovou látku přinese, bude zajištěna a bezpečně uložena do
školního trezoru s informacemi o nálezu (NL vložena do obálky, přelepena,
opatřena razítkem, čas, datum a místo nálezu).
2. Nález hlásíme PČR a neprodleně zákonným zástupcům
3. Přivoláme zákonné zástupce do školy a doporučujeme návštěvu odborníka.
4. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.
Řešení
1. Práce se třídou
2. Konzultace a beseda s okresním metodikem prevence
3. Kontakty na odborníky, spolupráce s rodiči

3. Záškoláctví
1. Zák. zástupce je povinen informovat neprodleně třídního učitele o nepřítomnosti
žáka. V případě, že se tak nestane, třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce.
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2. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným
zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Pokud má žák víc než
10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. O průběhu
a závěrech jednání se provede zápis. Škola zasílá oznámení o zanedbání školní
docházky OSPOD Most.
3. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje hlášení
o zanedbání školní docházky Policii ČR. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

4. Rasismus
1. V případě zjištění rasového, či xenofobního útoku zajistí TU okamžitě bezpečnost
případné oběti.
2. Zklidnění situace ve třídě, pozitivní působení na spolužáky.
3. Oznámí skutečnost zákonným zástupcům agresora i oběti.
4. Informuje PČR dle závažnosti situace.
5. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.
Řešení:
1. Práce se třídou
2. Při pokročilé šikaně konzultace a řešení s okresním metodikem prevence.

5. Poruchy příjmu potravy
1. Po zjištění problému citlivě pracujeme s žákem, uklidníme situaci.
2. Informujeme zákonné zástupce a nabídneme kontakt na příslušné odborné
pracoviště.
3. V případě zahájení léčby, se škola snaží vyjít vstříc žákovi uzpůsobením výukového
programu.

6. Sebepoškození
1. Kontaktujeme oběť a zjistíme rozsah nebezpečí. V případě vážného zranění voláme
záchrannou službu, informujeme zákonné zástupce postiženého žáka.
2. Zákonným zástupcům je doporučena odborná pomoc lékařů, SVP nebo dětského
psychologa.
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7. Vandalství a ničení školního majetku a majetku třetích osob.
1. Provedeme zjištění škody na majetku.
2. Informuje zákonného zástupce, ten je povinen uhradit způsobenou škodu.
3. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

8. Zajištění předmětů mající charakter zbraní a zajištění předmětů, které do školy
nepatří (nože, pornografie, chemikálie, atd.)
1. Žákovi jsou předměty odebrány a uloženy v ředitelně školy.
2. Okamžité informování zákonných zástupců žáka/žáků, na následné osobní schůzce
jsou předměty předány.
3. V případě zbraní je neprodleně informována PČR, poté zákonní zástupci.
4. V případě podezření na zanedbání rodičovské péče, informujeme OSPOD Most.
5. Přestupek je hodnocen dle školního řádu

9. Problémové situace týkajících se žáků s PAS

8 Spolupráce s jinými organizacemi, kontakty
PPP Most
Jana Palacha 1534
Most 434 01

SPC Ústí nad Labem
SPC Žatec
SPC Demosthenes
SPC Měcholupy, pobočka Most
Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Tel. 476 708 847

Okresní hygienická stanice Most
J. E. Purkyně
Most 434 01
Tel. 476 440 411

PPP Chomutov
Václavská 1453
Chomutov 430 03

K – centrum Most
P. Jilemnického 1929
Most 434 01
Tel. 476 104 877
SVP Dyáda Most
Růžová 1408
Most 434 01
SPC Teplice
Trnovanská 1331
Teplice 415 01

Tel. 474 699 200

Policie ČR Most
Václava Řezáče 224/3
Most 434 01
Tel. 974 438 111
Tel. 476 704 017
Městská policie Most
Vítězslava Nezvala 2678/37
Most 434 01
Tel. 476 441 041
Tel. 417 537 428
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Magistrát města Mostu
Oddělení péče o dítě
Radniční 1,
Most 434 69
Tel. 474 771 426

Moskevská 12
Most 434 01
SVP Buškovice
Podbořany

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Most

EEG institut Praha

9 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového
chování
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 65/2017 Sb. – tzv. Protikuřácký zákon, platný od 31. 5. 2017
Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb., č.72/2005 Sb., č.263/2007 Sb., č.74/2005 Sb., č.15/2005 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016).
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,
č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)
Metodický

pokyn

k

jednotnému

postupu

při

uvolňování

a

omlouvání

žáků

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 (Věstník MŠMT sešit 3/2002)
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. MŠMT5217/2017-1, příloha č. 22 / žáci s PAS/
Bezpečné klima ve třídě MŠMT – Minimalizace šikany 2012
SVAK (stálá konference asociací ve vzdělávání) k tématu bezpečného klimatu ve třídě 2016
Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 2000
Sociální klima školy I., II., III. Ježek, S. - Brno 2003, 2004, 2005
Přehled dalších platných předpisů uložen u ŠMPP
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10 Měření efektivity programu
Efektivita programu bude hodnocena zjišťováním názorů žáků, jejich zkušeností
a informovanosti v rámci vyučovacích hodin – zejména výchovy k občanství, výchovy ke zdraví,
týmové tvořivosti a brainstormingu. Bude vedena evidence řešených neomluvených absencí,
šikany, zneužívání návykových látek a dalších případů rizikového chování.

11 Doplnění plánu
Plán předpokládané činnosti bude během školního roku doplněn o akce, které nám budou
nabídnuty soukromými subjekty nebo státními organizacemi k tomu určenými dovolí-li to
současná epidemiologická situace.
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