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Úvod
Preventivní program (dále jen PP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu a
vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a
rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. PP je založen na podpoře vlastní aktivity
žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a
spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. PP vychází z preventivní strategie školy a je
zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, je vyhodnocován průběžně
a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární
prevence. Dané hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy.
PP je program, který začíná vstupem dítěte do školy a končí jeho odchodem a je
v tomto smyslu kontinuální napříč celou základní školou. Zahrnuje jak nespecifické části, tak
specifické části pomáhající žákům osvojit si takové znalosti, dovednosti a způsobilosti, které
efektivně snižují riziko výskytu případně rozvoje konkrétních forem rizikového chování. Vše
navíc koresponduje se školním řádem, ŠVP Poznáváme sebe a svět a podmínkami školy.
Minimální preventivní program (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Co dělat když …)
č.j. 21291/2010-28)
a) je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového
vzdělávacího programu, popř. upravovaného přílohou,
b) vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na
nejvyšší efektivitu,
c) jasně definuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle,
d) je naplánován tak, aby byl realizovatelným,
e) je přizpůsobován kulturním, sociálním či společenským okolnostem i struktuře školy
či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje specifika ve
školním prostředí,
f) oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování,
g) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí,
h) má dlouhotrvající vliv na změnu chování,
i) pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování,
j) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin
(minoritám, cizincům, dětem a žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným)
při ochraně jejich lidských práv,
k) podporuje zdravý životní styl a usiluje o předávání vyvážených informací a
dovedností.
Vycházíme z předchozích preventivních aktivit, které byly ve škole úspěšně realizovány, a
z hodnocení jednotlivých aktivit žáky i pedagogy.
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Pro vypracování tohoto programu byly využity některé následující závazné či doporučené
metodiky a dokumenty, které jsou využívány i při preventivní činnosti ve škole:
1) Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č.103/2014 Sb.
2) Vybrané termíny primární prevence
3) Strategie primární prevence 2013 - 2018
4) Školní preventivní strategie na období 2013 - 2018
5) Úmluva o právech dítěte
6) Zákon o sociálně právní ochraně dětí
7) Metodické pokyny a doporučení MŠMT:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních (Co dělat když …) č.j. 21291/2010-28
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
(č. j. MSMT-21149/2016)
Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci
řešení rizikového chování žáků č. j. 43301/2013
8) Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví
č. j. 2014/11306-231
9) Pravidla pro rodiče a děti k internetu – čj.: 11691/2004-24
10) Vybrané zákony vztahující se k prevenci:
Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
40/2009 Sb., Trestní zákoník
65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, je úplná
škola s devíti postupnými ročníky. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 452 žáci,
průměrná naplněnost tříd je 22 žáci. Výuka probíhá v 1. – 9. ročníku (5. ročník ve třech
paralelních třídách, 1. - 4., 6. – 9. ročník ve dvou paralelních třídách, v jedné třídě zřízené
podle § 16 odstavec 9 školského zákona). Součástí školy je také školní družina, dům dětí a
mládeže (DDM) a školní jídelna. Budovy školy (budova I. stupně, 2 budovy II. stupně, DDM
a školní jídelna) se nachází ve středu města mimo dopravní ruch. Škola je velmi dobře
dostupná z hlediska dopravní obslužnosti. Škola vzdělává i žáky ze spádových obcí. Škola je
dobře materiálně a technicky vybavena pro realizaci preventivních a volnočasových aktivit.
Má k dispozici kromě kmenových učeben řadu dalších odborných pracoven, dvě tělocvičny a
sportovní hřiště, které je využíváno v hodinách TV a v odpoledních hodinách DDM.
Riziková prostředí ve škole – spojovací chodba, prostory před šatními skříňkami, hřiště, WC,
veškeré prostory mezi budovami a školní zahradou.
1.1 Preventivní tým
Zástupce 1. stupně

Mgr. Miluše Švédová
paní Jana Krapfová
Zástupce 2. stupně
Mgr. Markéta Spiříková
Mgr. Linda Křížová
Zástupce poradenského pracoviště Mgr. Petra Kučerová
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Zástupce AP
paní Katarzyna Berková
Zástupce DDM
paní Jana Tomsová
Vedoucí týmu – metodik prevence Mgr. Marie Kaiserová
Preventivní tým se bude scházet pravidelně vždy druhý čtvrtek v měsíci v 14,00 hodin.
V případě potřeby bude svolána operativní schůzka.
Konzultační hodiny výchovných poradců, školního metodika prevence, školního
psychologa, školního speciálního pedagoga a učitelů jsou uvedeny v žákovských knížkách, na
informačních nástěnkách a na webu školy. Rodiče jsou informováni na informativních
třídních schůzkách, žáci v prvních dnech školního roku.
1.2 Žákovský parlament
Pravidelné schůzky vždy první pátek v měsíci v 7,10 hodin. Tvoří ho zástupci
jednotlivých tříd (od 3. ročníku). Práce žákovského parlamentu je velmi efektivní a přínosná.
Žáci se učí komunikovat a spolupracovat v týmu, přesně se vyjadřovat a nést odpovědnost za
informovanost spolužáků. Členové viz příloha.
1.3 Školní poradenské pracoviště
Vedení školy
Školní psycholog
Školní speciální pedagog
Výchovní poradci
Školní metodik prevence

ŘŠ Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
ZŘŠ Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Mgr. Veronika Zemanová
Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Hana Turečková
PaedDr. Milena Koukalová
Mgr. Marie Kaiserová

1.4 Schránky důvěry
Na I. stupni zodpovídá paní Krapfová, na II. stupni zodpovídá Mgr. Spiříková.
Podněty řeší preventivní tým.
1.5 Webová stránka školy
zs-kynsperk.cz
www.kynsperk.cz/mestskeorganizace/
2. Vnější zdroje školy
Viz kontakty a odkazy na webové stránky
3. Koordinace preventivních aktivit na škole
Za realizaci Preventivního programu a koordinaci preventivních aktivit ve škole
odpovídá školní metodik prevence Mgr. Marie Kaiserová. V rámci své činnosti spolu
s preventivním týmem se podílí i na jeho přípravě. Spolupracuje s vedením školy, školní
psycholožkou, výchovnými poradci, třídními i ostatními učiteli, okresním metodikem
prevence PPP, příslušnými orgány sociálně – právní ochrany a dalšími institucemi a
organizacemi (Policie ČR, Kotec, Centrum protidrogové prevence, PMS a další).
3.1 Co chceme? Cíle
3.1.1 Dlouhodobé:



Důsledně respektovat individualitu žáků.
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Oddalovat, bránit a snižovat výskyt rizikového chování.
Zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí.
Klást důraz na smysluplné využití volného času dětí a význam zažití úspěchu.
Podporovat účast žáků v soutěžích, nabízet činnost ve volitelných předmětech a
zájmových kroužcích.
Poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice a rizikových projevech
chování podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální
úrovni.
Podporovat zdravý životní styl (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a
pohybové aktivity, nebezpečí pití energetických nápojů…).
Rozvíjet a podporovat sociální kompetence, komunikační dovednosti.
Rozvíjet komunikativní vztahy ve škole. Vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima
a zdravý pracovní režim žáků i učitelů.
Funkční informační systém pro realizaci preventivního působení.
Funkční systém vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence.
Efektivní spolupráce s rodinou, s poradenskými a preventivními pracovišti.

3.1.2 Krátkodobé:



















Vést žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe
sama, zvládání stresů, dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek a
tím tak zvýšit své sebevědomí a odolnost vůči rizikovým projevům chování.
Reakce na aktuální stav prevence rizikových projevů chování – sociometrická a
dotazníková šetření.
Vytvářet dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy a zajistit dostatečné
množství aktivit pro volný čas – DDM.
Začleňovat méně průbojné žáky do kolektivu, odstraňovat nevhodné chování.
Včasné zajištění všech projevů fyzického a psychického násilí mezi žáky.
Zapojit celý pedagogický sbor školy a ostatní zaměstnance do systému prevence.
Optimalizovat vztahy mezi žáky, učiteli a ostatními pracovníky školy.
Pravidelně informovat pedagogy o všech problémech, které se vyskytnou u žáků školy.
Odborně vzdělávat pedagogy v oblasti primární prevence.
Zajistit konkrétní termíny besed vedené odborníky – PČR, Probační a mediační služba,
Centrum protidrogové prevence, Kotec, Zdravá 5 aj. (tematický den).
Pokračovat v práci preventivního týmu a žákovského parlamentu.
Spolupracovat na jednotlivých akcích školy, zkoordinovat činnosti jednotlivých
metodických sdružení, předmětových komisí a DDM.
Prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci s rodiči, institucemi a organizacemi.
Prohlubovat práci školního poradenského pracoviště.
Realizovat preventivní aktivity ve třídách – budování optimálních sociálních vztahů.
Zkvalitňovat naplnění cílů MPP.
Pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo.

3.2 Analýza současného stavu



Zvyšuje se informovanost žáků v oblasti rizikových projevů chování.
Jednotlivé oblasti prevence rizikových projevů chování jsou zařazeny do ŠVP Poznáváme
sebe a svět.
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Ve škole funguje úplné školní poradenské pracoviště.
Pracujeme s počítačovým programem pro vyhodnocování dotazníku B-3, B-4.
(Diagnostika vztahů v třídním kolektivu). Pracujeme s výsledky dotazníkových
šetření.
V uplynulém období jsme se zapojili do okresních i krajských vědomostních, praktických
a sportovních soutěží, v mnohých jsme se umístili na předních místech (viz výroční
zpráva školy).
Nadále rozvíjíme spolupráci s Dětským domovem v Horním Slavkově.
Úspěšně jsme zorganizovali plánované akce a aktivity zaměřené na rizikové projevy
chování (viz hodnocení preventivní činnosti ve školním roce 2017/2018). Zrealizovali
jsme 2 tematické dny k prevenci rizikových projevů chování, tematický den Slavíme
Vánoce.
.

4. Hlavní části MPP
4.1 Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích
4.2 Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život - rozvoj sociálních dovedností a
dovedností sebeovlivnění
4.3 Programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování
4.1 Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích
Základním dokumentem je školní řád, který přesně vymezuje práva a povinnosti žáků
i pedagogů školy ve vztahu k organizaci života školy, vymezuje pravidla pro soužití ve
třídách, stanovuje podmínky nástupu na vyučování, jeho průběhu i ukončení výuky, pravidla
pro omlouvání z vyučování, vymezuje také, jak se postupuje při hodnocení žáků.
Dalším dokumentem je krizový plán, který obsahuje postupy, které přesně řeší
některé krizové situace ve spojitosti s projevy rizikového chování žáků, jež mohou ve škole
nastat. Postupy určují konkrétní odpovědnost jednotlivých pracovníků.
Systém včasného varování spočívá v identifikaci rizikových příznaků (služby a
dohledy na chodbách, předjímání rizik spojených s prostorovým uspořádáním, pravidelný
monitoring problematických jevů ve škole, bezpečnostní dotazník).
Školní poradenské pracoviště má možnost pracovat s ohroženými dětmi i třídami a
předcházet tak vzniku závažných forem rizikového chování, případně poskytovat
neodkladnou poradenskou podporu dítěti, pedagogovi nebo rodině žáka. Výchovní poradci se
věnují zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Školní metodik prevence se orientuje na zajištění prevence všech
forem rizikového chování.
S některými integrovanými žáky pracují při výuce asistenti pedagoga.
4.2 Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život - rozvoj sociálních
dovedností (15 hodin) a dovedností sebeovlivnění (15 hodin)
Dovednosti pro život jsou schopnosti usnadňující adaptivní chování jedince a
pomáhající ve zvládání každodenních problémů. Můžeme je členit na dovednosti
sebeovlivnění a sociální dovednosti.
Strategie posílení dovedností sebeovlivnění – zvládat stres, rozvíjet své sebevědomí, účinné
strategie zvládání konfliktů, pozitivní vztah ke studiu, udržet si zdravý životní styl a naučit se
lépe organizovat svůj čas.
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Mezi sociální dovednosti patří zejména schopnost čelit sociálnímu tlaku, dále asertivita,
empatie, komunikace, řešení problémů a předvídání následků svého jednání, schopnost čelit
reklamě na návykové látky.
Ročník
prevence
ŠŘ, MPP

PT, 1., 2., 3.

4., 5.

6., 7.

3

2

2

Sebeovlivnění

3

4

Sociální
dovednosti

3
Příběhy pomáhají
s problémy
9

4

4
Unplugged
4
Unplugged

Počet hodin
celkem

10

10

8., 9. Počet hodin
celkem
2
9 (vždy začátek
školního roku)
4
15
4

15

10

39

4.3 Programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování (56
hodin napříč ZŠ)

Ročník
prevence
Záškoláctví
Šikana/agrese
Rizikové sporty/doprava

PT, 1., 2., 3.

4., 5

6., 7.

8., 9

0
3
2

1
3
2

0
3
2

Rasismus/xenofobie
Sekty
Sex, rizikové chování
Adiktologie

1
2
2
Ajax, PČR
0
0
0
2

Počet hodin
celkem
2
11
8

1
1
1
2

1
1
4
2

3
3
7
10

Týrání, zneužívání
Poruchy příjmu potravy
Počet hodin celkem

1
0
8

1
2
13

1
1
2
4
Unplugged
1
4
19

1
2
16

4
8
56 hodin
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5. Cílová skupina
děti základní školy (6 – 16 let) – 4 skupiny: ročník 1., 2.
ročník 3., 4. a 5.
ročník 6. a 7.
ročník 8. a 9.
jejich rodiče
pedagogičtí pracovníci
6. Metody a formy práce
Informační – soustavné vzdělávání, získávání přesných a úplných informací, výklad,
přednášky, besedy, výukové bloky, dotazníková šetření.
Dovednostní – dramatická výchova, modelové situace, hraní rolí, výcvikové akce, podpůrné
programy, sport, turistika, relaxace, zájmové kroužky, výtvarné projevy, praktické činnosti,
soutěže.
Postojové – optimistická životní orientace, zlepšování prostředí kolem sebe, scénky,
rozhovory, manuální práce, pomoc druhým, nácvik verbální i neverbální komunikace,
relaxační techniky, diskuse, rozhovory.
Formy aktivního sociálního učení – skupinové práce, realizace projektů, obhajoba určitého
názoru, trénování způsobu odmítání.
6.1 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci














výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a
způsobů chování
akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů
spolupráce s Policií ČR)
zaměření pozornosti na projekty prevence rizikových forem chování (drogových
závislostí, vandalismu, rasismu, násilí apod.)
na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále
zvýšenou pozornost prevenci kouření, konzumace alkoholu, pokračovat v osvětě v rámci
hodin ČaJS, Př, F, CH, VkO, VkZ atd.
rozvíjení dovednosti volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální
anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VkZ, videoprojekce)
přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS
akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie
zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí,
mimoškolního pobytu, společných aktivit mimo výuku apod.
organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění
školního prostředí (tématické a projektové dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
široká nabídka volnočasových aktivit
účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
žákovský parlament - rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití,
je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují
kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.
volba povolání – jednotlivé aktivity v hodinách

6.2 Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost


seznámení rodičů s PP v rámci třídních schůzek a konzultací
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nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovných poradců, školního metodika
prevence, školního psychologa
nabídka propagačních materiálů
na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují
účast na diskotékách
informovanost občanů prostřednictvím internetu a místního periodika o programu školy v
oblasti prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu

7. Harmonogram ve školním roce 2018/2019
Volnočasové aktivity – zajišťuje DDM
v průběhu školního roku (viz příloha)
Souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence – škola si vyžádá souhlas rodičů s aktivitami
v rámci prevence.
noví žáci
Preventivní pobyt žáků 6. ročníku – spaní ve škole
11. – 13. října
Dotazníková šetření – analýza problematiky rizikových forem chování je důležitá pro zjištění
daných jevů ve škole a vytyčení prognózy (dotazníky týkající se výskytu návykových látek ve
škole, informovanosti žáků o drogách apod.). Pro analýzu klimatu ve třídě budou využity
dotazníky B-3, B-4 (zajistit prodloužení platnosti počítačového programu). Vypracování
dotazníků, zadání a vyhodnocení provede Mgr. Marie Kaiserová ve spolupráci se školní
psycholožkou Mgr. Veronikou Zemanovou. S výsledky budou seznámeni TU.
říjen, listopad (případně v průběhu roku)
Tematický den k prevenci rizikových forem chování (zaměření na rozvoj dovedností pro
život, vzájemné vztahy, formy agrese apod.)
19. říjen
Mikulášská nadílka – ve škole v rámci výuky (žáci 9. ročníku), DDM
prosinec
Zpívání u stromu – perníčky

1. advent

Slavíme Vánoce (účast tříd dle zájmu žáků a rozhodnutí TU)
21. prosinec
Tři králové

leden (1. st.)

Tematický den k prevenci rizikových forem chování (zaměření na jednotlivé formy
rizikového chování)
duben
Týden bezpečnosti (DDM)

duben

Sportovní den

červen

Výlety tříd

červen
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Návštěvy kulturních akcí

v průběhu roku

Besedy (PČR, Kotec, PMS, další odborníci)

v průběhu roku

K zjištění aktuálního stavu rizikových projevů chování ve škole jsou využívána nejen
dotazníková šetření, ale i práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu,
schránky důvěry, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě
potřeby je přizván odborný pracovník z PPP, Policie ČR, K – centra, oddělení sociálně právní
ochrany dětí apod.
Součástí školy je Dům dětí a mládeže (DDM). DDM nabízí zájmové kroužky, akce,
odpočinek a rekreaci dětem a mládeži nejen z naší školy, ale i z města a okolních obcí. Jeho
cílem je podchytit děti a mládež a vhodnými výchovnými metodami a nabídkami různých
činností předcházet rizikovým projevům chování.
V rámci výuky i mimo ni se žáci seznámí s těmito tematickými okruhy:
1. stupeň








Zdravě žít – výživa, hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky, základní poznatky o drogách,
kouření a alkohol, energetické nápoje, základy sexuální výchovy, Zdravé zuby,
Učit se komunikovat – adekvátně reagovat na různé podněty, nevytvářet konfliktní
prostředí, umět se dohodnout, požádat vhodně a jasně o pomoc, umět slušně odmítnout
Vytvářet pozitivní sociální klima – pocit bezpečí, zdravé sebevědomí, kamarádství,
vyjádřit radost, ovládat se, chápat pozitivní hodnoty
Hledat možnosti sebeuplatnění – zájmové aktivity, sport, exkurze, pomoc druhým,
kulturní prožitky, soutěže
Dopravní výchova
Bezpečný internet
Pravidla společenského chování (kulturní pořady – divadlo, kino, koncert apod.)

Stěžejní úlohu při naplňování PP na 1. st. mají především třídní učitelé. Díky neustálému
kontaktu se svými žáky mají vytvořeny výborné podmínky pro konkrétní preventivní práci.
Snaží se vytvářet, objasňovat a prosazovat takové vzorce chování, které jsou založeny na
zásadách slušného chování, spolupráce a tolerance. V každé třídě třídní učitelé realizují
během roku činnosti, které formují a prohlubují schopnosti spolupráce žáků ve třídě a zlepšují
třídní klima. S jednotlivými tématy se žáci setkávají především v předmětech český jazyk,
člověk a jeho svět a výpočetní technika.
2. stupeň



Získat základní nezkreslené informace – drogy (důraz na alkohol), rizika zneužívání,
souvislosti s AIDS, pomoc
Zvyšovat sociální kompetence – efektivně se orientovat v sociálních vztazích, přijímat
zodpovědnost za sebe a své chování, řešit problémy, konflikty, čelit nátlaku, umět se
vyrovnat s problémy, šikana, asertivita
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Odstraňovat nedostatky v psychické regulaci chování – ovládat své emoce, naučit se jim
porozumět, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres, účinně se bránit všem
formám sebedestrukce, týrání a zneužívání
Napomáhat formovat postoje – posilovat právní vědomí, úctu k zákonu, uvědomit si
vlastní hodnoty, zaujmout správné stanovisko k SNJ
Uplatňovat zásady zdravého životního stylu – stravování, alternativní směry výživy,
cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní odpočinek,
odpovědnost za své zdraví, bezpečný sex, hygiena
Hledat možnosti svého uplatnění ve společnosti – zájmové aktivity, exkurze, volba
dalšího studia, možnosti relaxace
První pomoc
Program Unplugged – pro 6. ročníky a 7. ročníky

Na 2. st. se s tématy z oblasti prevence pracuje v rámci vzdělávacího procesu především
v předmětech VkO, VkZ, Př, Ch, ČJ, a D. Třídní učitelé pracují s pravidly chování ve škole,
žáci si vytvářejí vlastní pravidla chování ve své třídě.
8. Prevence v ŠVP Poznáváme sebe a svět
Pedagogičtí pracovníci začleňují preventivní témata do výuky svých jednotlivých předmětů,
toto začlenění je rozpracováno ve výstupech a v tématických plánech.
Třídní učitelé monitorují rizikové chování ve své třídě, realizují preventivní aktivity ve své
třídě a zajišťují jejich evaluaci.

Ročník

Předmět
Člověk a jeho svět

1.
Český jazyk
Člověk a jeho svět

2.
Český jazyk
Člověk a jeho svět

3.

Téma
Rodina – život v rodině, role členů
Nebezpečí, osobní bezpečí
Bezpečnost v dopravním provozu
„Na koho se mohu obrátit?“
Režim dne, zdraví, první pomoc
Komunikace
Mezilidské vztahy
„Na koho se mohu obrátit?“
Základy hygieny
Dopravní výchova
Zdraví, osobní bezpečí
První pomoc
Léčivé a jedovaté rostliny
Vztahy v rodině
Komunikace
Mezilidské vztahy
Kouření, alkohol
První pomoc
Zdraví, běžné léky, vitamíny a zásady užívání
Zdravá strava
Dopravní výchova
Důležitá telefonní čísla
Setkání s neznámými jedinci
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Český jazyk
Člověk a jeho svět
4.

Pracovní činnosti
Český jazyk
Člověk a jeho svět

5.
Český jazyk

6.

7.

8.

Témata prolínají
předměty:
Dějepis
Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
Český jazyk
Zeměpis
Přírodopis
Cizí jazyky
Tělesná výchova

Témata prolínají
předměty:
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Český jazyk
Zeměpis
Cizí jazyky
Tělesná výchova
Témata prolínají
předměty:
Dějepis
Zeměpis
Výchova k občanství
Český jazyk
Přírodopis

Komunikace
Mezilidské vztahy-šikana
Mezilidské vztahy
Lidská práva a práva dítěte
Zdraví, základní poznatky o drogách
Domácí čisticí přípravky
Komunikace
Mezilidské vztahy
„Mám právo ...“
Návykové látky, chemické prostředky v domácnosti
Základy sexuální výchovy
Sebepoznávání a sebepojetí
Linka důvěry, Dětské krizové centrum
Linka důvěry, Dětské krizové centrum
Komunikace
Mezilidské vztahy
Křesťanství
Návykové látky
Vztahy a pravidla soužití, šikana
Zdravý životní styl
Psychohygiena
Posílení osobnosti
Vhodné chování a komunikace
Vandalismus
Rasismus, xenofobie, extremismus
Právo
Pomoc ostatním
Poznávání lidí
Komunikace
Mezilidské vztahy
Preventivní opatření-bakterie, virová onemocnění
Stravovací návyky
Náboženství
Vhodné chování a komunikace, solidarita
Deklarace lidských práv
Tolerance ve společnosti
Zdravý životní styl
Bezpečné způsoby chování
Auto –destruktivní závislosti
Ochrana zdraví
Komunikace
Mezilidské vztahy
Pocity a nálady, moderní technologie a média
Sociální, náboženská a národnostní různost
Vhodné chování a komunikace
Sebehodnocení, osobní hodnoty
Tolerance k menšinám, rasismus
Listina základních práv a svobod
Právo a pomoc
Závislost, kouření a alkohol, drogy
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Cizí jazyky

9.

Témata prolínají
předměty:
Dějepis
Zeměpis
Výchova k občanství
Český jazyk
Chemie
Cizí jazyky

Bezpečné způsoby chování, sexualita
Zdravý životní styl, péče o zdraví
Posílení osobnosti, sebepoznání, sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Zásady první pomoci
Návykové látky a jejich nebezpečí
Společnost a její problémy
Globální problémy lidstva
Drogy a prevence
Bezpečné způsoby chování
Vhodné chování a komunikace
Zdravý životní styl
Zásady zdravé výživy
Posílení osobnosti, osobnost
Péče o duševní zdraví
Životní názory, víra a náboženství
Právo a pomoc, právní vztahy
Přestupky, trestní činy
Mezilidské vztahy, problémy a jejich řešení
Zásady zdravé výživy
Vliv látek na zdraví člověka

9. Možnosti spolupráce
9.1 Spolupráce se zákonnými zástupci
Rodiče poskytují souhlas s aktivitami v rámci Preventivního programu. O jeho
realizaci, o dění ve třídě a akcích jsou informováni na třídní schůzce, v místním tisku a na
webových stránkách školy. Mají možnost konzultací s učiteli, výchovnými poradci, školním
psychologem, školním metodikem prevence. Dostávají nabídky a pozvánky na určité akce.
Jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách.
9.2 Spolupráce s institucemi, organizacemi, odborníky
Budeme pokračovat ve spolupráci s Městským úřadem Kynšperk nad Ohří (sociální
odbor), Městským úřadem Sokolov (sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany), PČR,
PPP v Sokolově a v Chebu, PMS, lékaři a dalšími odborníky.

9.3 Kontakty
9.3.1 Oblast školství

Školní metodik
prevence

Adresa
Mgr. Marie Kaiserová

Telefon
e-mail
605 187 621 kaiserova@zs-kynsperk.cz
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havema@seznam.cz
Školní psycholog
Školní speciální
pedagog
pedagogicko psychologická
poradna
Karlovy Vary
Speciálně
pedagogické
centrum

Mgr. Veronika
Zemanová
Mgr. Petra Kučerová
Pracoviště Sokolov
K. H. Máchy 1276,
Mgr. Andrea Želivská
Okres. metodik
prevence
SPC
K.H.Máchy 1276
Sokolov

724 849 495 zemanova@zs-kynsperk.cz
vymazalovaveronika@seznam.cz
77 159 731 kucerova@zs-kynsperk.cz
kucerova.petra2805@seznam.cz
352 604 505
352 604 964
731 194 413 azelivska@pppkv.cz

352 625 262 spc_sokolov@volny.cz
734 795 632 www.specskoly.cz/spc/

Krajský školský
koordinátor
prevence
Dům dětí a
mládeže Sokolov

Ing. Cíchová Eva

345 222 446 eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

Ondrejková Iva
Spartakiádní 1937

Středisko
výchovné péče,
krizové centrum
Krajský protidrog.
koordinátor a
manažer prevence

SVP Karlovy Vary,
Myslbekova 4
360 01
Ing. Bc. Šárka
Benešová

352 623 368 Iva.ondrejkova@ddmsokolov.cz
359 808 411 info@ddmsokolov.cz
www.ddmsokolov.cz
721 134 582 svpkv@volny.cz
www.svpkv.wz.cz
sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz

9.3.2 Oblast zdravotnictví

dětský lékař
spolupráce při realizaci
protidrogové prevence
Psychiatrická a
psychoterapeutická
ambulance Sokolov
Klinická psycholožka a
psychoterapeutka
Klinická psycholožka

Ordinace Karlovy Vary
Bezručova 10

Adresa
Mudr. Komárková
Miroslava
Mudr. Loníková Iva
Okresní hygienická stanice,
Chelčického 1938, Sokolov
MUDr. Stefanovičová
Blanka

Telefon
e-mail
352 683 133 m.komarkova@cbox.cz
352 693 696
iva.lonikova@seznam.cz
352 622 057
-59
352 600 347
603 870 365

Mgr. Kelucová Marcela
Mgr. ZuzanaPastieriková –
Neveďal
PhDr. Benáková Alena
PhDr. Bauer Jiří

352 520 467
602 843 927 pastierikova@vony.cz
352 308 259 bauer.j@volny.cz
353 998 127

9.3.3 Oblast sociálních věcí

Adresa
Telefon
e-mail
MÚ Kynšperk nad Ohří Sociální pracovnice 608 111 953 Kisova@kynsperk.cz
Kisová
MÚ Sokolov
OSPOD Eliška
359 808 146
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Budínová
Kurátor pro mládež
Barbora Kopřivová

727 815 903 eliska.budinova@mu-sokolov.cz
359 808 119
731 689 840 barbora.koprivova@mu-sokolov.cz

9.3.4 Policie ČR, Městská policie

Název
Obvodní oddělení
Policie ČR
PČR-KŘP
Karlovarského kraje
Oddělení tisku a
prevence

Adresa
Kynšperk nad Ohří
Miroslav Bobčík
mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
vedoucí
por. PhDr. Zdeňka Papežová
Krajský koordinátor prevence
kriminality
nprap. Kateřina Krejčí
Tisková mluvčí územního
odboru Sokolov

Telefon
e-mail
608 978 384 miroslav.bobcik@pcr.cz
974 361 111 katerinabohmova@pcr.cz
727 876 858
974 362 207 zdena.papezova@pcr.cz
606 066 245
974 362 209
725 184 784 katerina.krejci@pcr.cz

9.3.5 Další organizace

Název
Okresní státní
zastupitelství
Poradna pro rodinu,
manželství a
mezilidské vztahy
Probační a mediační
služba, Sokolov
Pomoc v nouzi o. p. s.
Fibichova 85/2
Člověk v tísni o.p.s.
Nádražní 544
Sokolov
Kotec o.s.
K – centrum Cheb
Dětské informační
centrum s linkou
pomoci

Adresa
K. H. Borovského 42
Sokolov
K. H. Máchy 1266,
Sokolov
K. H. Máchy 1266
Mgr. Karla Nováková

Bc. Jna Kuráková
Jana Šavrňáková
Kateřina Vojáková
Kostelní náměstí
188/15, 350 02 Cheb
Myslbekova 1596/4
360 01 Karlovy Vary

Telefon
e-mail
352 329 111 podatelna@osz.sok.justice.cz
352 621 501 rp.sokolov@ss-po.cz
352 699 215
731 549 170
352 668 225 knovakova@pms.justice.cz
737 231 287
359 574 212 info@pomocvnouziops.cz
739 320 309 jan.nemecek@clovekvtisni.cz
353 892 261
777 333 877
739 570 103 vs.tp.sokolov@kotec.cz
608 656 548
608 656 549
739 570 108 www.kotec.cz
353 230 000 www. zachranny-kruh.cz

9.3.6 Krizové telefonní linky

Linka Ztracené dítě
116 000
Sdružení Linka bezpečí - telefonická pomoc dětem 116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
rodičovská linka
840 111 234
606 021 021 chat.linkabezpeci.cz
Dětské krizové centrum
241 484 149
777 715 215 problem@ditekrize.cz
Telefonická krizová pomoc – linka, důvěry
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Sokolov, K. H. Máchy 1276
Modrá linka

352 622 962
549 241 010
608 902 410
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky 286 881 059
a jejich rodiče
774 089 181
Služební mobilní telefon
777 115 210
Centrum krizové intervence- non stop
284 016 666
Bílý kruh bezpečí – linka pomoci nonstop

116 006

rp.sokolov.tkp@ss-pv.cz
help@modralinka.cz
skype – modralinka

Psychiatrická nemocnice
Bohnice
Pomoc obětem kriminality
a domácího násilí

9.3.7. Odkazy na www stránky

Drogová problematika

www.odrogach.cz
www.sananim.cz
www.drogy-info.cz

primární prevence
rizikového chování

www.prevence-info.cz www.prevence-ifo.cz/casopis-prevence
www.casmp.cz
www.prevcentrum.cz
www.icm.cz
www.kr-karlovarsky.cz (školský portál – ředitel – metodika –
primární prevence patologických jevů)
www.zivot-bez-zavislosti.cz
www.spolecnekbezpeci.cz

zdraví, problematika AIDS www.szu.cz
www.aids-hiv.cz
www.doktorka.cz
http://mpedu.cz
www.antikoncepce.cz
ostatní

www.sikana.org
www.sikana.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.sekty.cz
www.detskaprava.cz
www.nasedite.cz
www.msmt.cz
www.ceskaskola.cz
www.zachranny-kruh.cz
www.jedensvetnaskolach.cz

10. Hodnocení aktivit, evaluace programu
Hodnocení a posuzování efektivity bude prováděno pravidelně diskusí s odborníky a
konzultanty. Jsme si vědomi, že efekt naší cílené činnosti se nemusí viditelně projevit ihned,
jde o dlouhodobou záležitost.



Zápisy do poznámek v třídních knihách, v žákovských knížkách, zápisy z pedagogických
rad a schůzek preventivního týmu.
Nástěnky prevence – informace, zdařilé akce, výsledky anket, průzkumy, nabídky apod.
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Sledování absence – tabulky.
Porovnání výsledků opakovaných anket a dotazníků v průběhu několika let.
Dotazníky, ankety – zjišťovat míru informovanosti u dětí, hodnocení akcí, zájem.
Pravidelné zhodnocení preventivní činnosti na konci školního roku.

Závěr
Předkládaný Preventivní program je základem pro práci naší školy v oblasti
rizikových projevů chování v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které
byly ve škole realizovány. Žáci mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog. Velkým
problémem je otázka kouření. Jednak kouří již někteří žáci 1. stupně a u starších žáků je
mnohdy kouření rodiči tolerováno. Problémem se stává příležitostné pití alkoholických
nápojů často při rodinných oslavách. Za závažné také považujeme nárůst agresivity, šikany a
projevů vandalismu mezi dětmi a to již od nízkého školního věku. Do programu chceme
zapojit všechny žáky, vést je k vzájemné spolupráci, toleranci a pozitivně se tak podílet na
formování jejich osobností. Věříme, že se nám to podaří.
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Přílohy
Plán činností
DDM - Dům dětí a mládeže

školní rok 2018 – 2019

Září
Měsíc otevřených dveří pro rodiče
Seznámení s činností kroužků
Nábor do zájmových kroužků

Říjen
Opékání buřtů
Brontosaurus – úklid v lese
Zábavné odpoledne na
dětskémhřišti
Halloween
Listopad
Rybolov na Plese
Kufr
Hry v tělocvičně
Barevný týden
Prosinec
Mikulášská nadílka a čertovský rej
Pečení vánočního cukroví
Zdobení stromečku pro zvířátka
Vánoce v DDM
Leden
Zimní sporty
Týden s módou
Cvičení s hudbou
Karneval
Únor
Výroba dárku k Valentýnu
Dívka 2019
Jarní prázdniny 18. – 22. 2.
Vědomostní hry
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Březen
Den s knihou
Vaříme společně
Aktivity
Výroba záložky do knihy
Duben
Aprílový den
Týden bezpečnosti
Deskové hry
Pálení čarodějnic
Květen
Den matek - výroba dárku
Bruslení na oválu
Výlet do Nebanic na koně
Zábavné odpoledne
Červen
Retro hry
Den dětí
Den otců – výroba dárku
Přehlídka zájmové činnosti
Červenec - srpen

Letní tábor
Příměstský tábor
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Žákovský parlament

2018 - 2019

III. A

Vlasatá Viktorie, Jirásková Valentýna

III. B

Vaňurová Viktorie, Nováčková Anna

IV. A

Dušek Lukáš, Tonhȁuser Martin

IV. B

Pifková Nikol, Gregorka Tomáš

V. A

Borovička Ondřej, Bayerová Michaela

V. B

Dušek Martin, Jánošíková Alice

V. C

Kultscher Teodor, Kavůrová Dagmar

V. D

Gaži Štefan

VI. A

Drahokoupilová Anna, Budiská Jarmila

VI. B

Jirásková Tereza, Mifaitová Aneta

VII. A

Fȕrst Pavel, Hejlek Martin

VII. B

Prajerová Šárka, Liška Vojtěch

VIII. A

Longaverová Simona, Gažiová Nikola

VIII. B

Skládaný Patrik, Musil Matěj

IX. A

Labský Josef, Šípová Karolína

IX. B

Růžička Dominik, Rajtmajerová Aneta
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