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Úvod

Školní prevence oddaluje, brán nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje
schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky,
pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří
pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, dětem z nižšího sociálního nebo málo
podnětného prostředí) při zajištění jejich lidských práv a povinností.

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Prevence
rizikového chování a šikany je také naplňována školním vzdělávacím programem v některých
předmětech a výchovně vzdělávacích strategiích. Vychází i ze školního řádu Základní školy a
Mateřské školy Střílky. Školní preventivní strategie má pomáhat v realizaci efektivní primární
prevenci na naší škole.
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1. Popis aktuálního stavu

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek
v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován.
Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou
součástí výuky a života školy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou školu, dochází k posouzení problematiky především formou
pozorování a téměř každodenní komunikace třídních učitelů a ostatních pedagogů, včetně vedení
školy, s žáky.
Rizikovými místy z dlouhodobého hlediska ve škole jsou šatny žáků, wc a chodba v suterénu.
Zvýšené dohledy pedagogů by měly zajistit bezpečnost a zabránit na těchto místech výskytu
rizikového chování.
K posouzení problematiky slouží i dotazníky pro třídní učitele, kteří pravidelně vyhodnocují rizika
narušení vztahů ve třídě.
Informovanost žáků o sociálně patologických jevech probíhá i v rámci výuky a vzhledem ke
schopnosti žáků otevřeně komunikovat, probíhá mapování situace v reálném čase.
O rizikovém chování jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů je řešit. Téma návykových látek
a závislostního chování (i nelátkového) je průběžně řešeno jak v rámci vzdělávání, tak i pomocí
preventivních programů.
Zvýšenou pozornost věnujeme kolektivům tříd (skupin), do kterých nově příchází žáci a žákyně
z okolních vesnic, měst.

2. Cíle prevence

4.1 Dlouhodobé cíle
Vytváření bezpečného klimatu celé naší základní i mateřské školy, které bude děti a žáky motivovat
a rozvíjet.
Ve školním prostředí prohlubovat a upevňovat atmosféru porozumění, respektu, jistoty a tolerance
vedoucí k naplnění všech uvedených cílů s podporou otevřené komunikace mezi všemi články školy
(žáci - učitelé, učitelé - žáci, učitelé, vychovatelé - vedení, žáci - žáci, učitelé - učitelé).
Schopnost kriticky zhodnotit přijaté informace, utvářet si svůj vlastní názor a umět ho asertivním
způsobem prosadit mezi ostatními, ale zároveň kritiku i přijímat a konstruktivně ji využít (práce se
sebehodnocením, vrstevnická zpětná vazba v rámci projektů).
Prostřednictvím každodenního působení všech pedagogů, konstruktivní komunikací podněcovat
rozvoj volních vlastností jako nepostradatelné součásti osobnosti mající za následek zvýšenou
odolnost vůči sociálně nežádoucím jevům a rizikovému chování, podporovat utváření zdravého
sebevědomí.
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Podporovat u žáků vědomí odpovědnosti za své vlastní zdraví i zdraví druhých, informovat
o zásadách zdravého životního stylu a uplatňovat je v běžném životě.
Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči žáků.
Spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky a dalšími výchovnými, poradenskými a jinými
institucemi.
Pozitivně motivovat ostatní pedagogy k prevenci a řešení rizikových poruch chování (RPCH) a
dalšímu vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování.

4.  2  Střednědobé cíle
Cíleně zajistit pocit úspěchu u všech žáků školy (práce se sebehodnocením, formativní hodnocení na
základě kritérií).
Další vzdělávání pedagogů (práce s třídními kolektivy, efektivní vedení třídnických hodin, třídních
schůzek, komunikace s rodiči).
Bezpečné chování v digitálním prostoru i v návaznosti na zdravý životní styl.

4. 3 Krátkodobé cíle
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům
(návykové látky a závislosti,  kyberšikana, dopady nezdravého životního stylu).
Podpora pedagogů formou dalšího vzdělávání (vedení třídnických hodin MADIO a.s., bezpečnost v
kyberprostoru  - projekt ADKU).
Smysluplně a systematicky plánovat výchovně vzdělávací akce.

Pedagogové
Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně účastní všech preventivních aktivit.
ŠMP aktivně komunikuje s pedagogy a třídní učitele vede k tomu, aby smysluplně připravovali
třídnické hodiny. Pedagogové pravidelně provádí monitoring své třídy a ten následně odevzdávají
ŠMP, který jej následně vyhodnocuje a zapracovává do dalších aktivit.
MPP je součástí plánu práce školy a je závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy. Všichni
pedagogičtí pracovníci se každý rok seznamují  s MPP a nastavenými pravidly, což stvrzují podpisem.

Žáci
Posilovat sociální kompetence (zejména zvládnutí určitých sociálních technik v souladu s vlastními
cíli - soft skills) pro efektivnější orientaci v sociálních situacích.
Podporovat vytváření zdravého sebevědomí.
Vést k odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků svého chování.
Preventivní aktivity zaměřit zejména na předcházení a odhalování počátečních projevů sociálně
patologických jevů.
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Projekty školy podporující preventivní strategii a spoluúčast pedagogů v jednotlivých předmětech.
Cílem je dlouhodobé působení na žáky a aktivní komunikace s žáky.

Rodiče
Na úvodní třídní schůzce jsou seznámeni s preventivní strategií školy, přičemž celý dokument
i s adresářem poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně nežádoucího
chování u dětí je zveřejněn na webových stránkách školy a je dostupný v kanceláři školy.
Spoluprací s rodiči předcházet záškoláctví. Sofistiková práce třídních učitelů směrem k rodičům.
Cílená individuální práce s rodiči žáků s RPCH.
On-line informační systém Edookit – hodnocení žáků, absence, zprávy od pedagogů a činnost
v jednotlivých vyučovacích hodinách.
Třídní schůzky – minimálně 2x ročně.
Čtvrtletní hovorové hodiny.

3. Okruhy prevence

Okruhy vychází z Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28). Preventivní aktivity jsou podrobněji rozepsány v preventivním
programu školy.

• Návykové látky
• Rizikové chování v dopravě
• Poruchy příjmu potravy
• Alkohol
• Syndrom CAN
• Školní šikanování
• Kyberšikana
• Homofobie
• Extremismus a rasismus, xenofobie a extremismus
• Vandalismus
• Záškoláctví
• Krádeže
• Tabák
• Krizové situace spojené s násilím
• Netolismus
• Sebepoškozování
• Nová náboženská hnutí
• Rizikové sexuální chování
• Příslušnost k subkulturám
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• Domácí násilí
• Hazardní hraní
• Poruchy autistického spektra (PAS)

4. Personální zajištění prevence

ŠMP: metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity, pracuje s
jednotlivci, třídními kolektivy, s rodiči.

VP: spolupracuje na realizaci preventivních aktivit, na řešení výchovných problémů, pracuje s
jednotlivci, třídními kolektivy, s rodiči.

ŘŠ: vytváří materiální, personální, časové a další podmínky pro realizaci preventivních aktivit.

TU: vedou třídní kolektivy, spolupracují na realizaci preventivních aktivit.

Odborné instituce: spolupracují na realizaci preventivních aktivit.

Volnočasové, sportovní a kulturní organizace: spolupracují na volnočasových aktivitách.

5. Financování prevence

• granty a dotace
• příspěvky od rodičů žáků
• sponzorské dary

6. Síť spolupracujících organizací

•Policie ČR
• OSPOD
• Linka důvěry

Krajský školský koordinátor prevence:

Mgr. Bc. Šárka Kostková, tel: 577 043 746, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz

Okresní metodik prevence

Mgr. Gabriela Šťastová, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.stastova@poradnazl.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž, Jánská 197, 767 01 Kroměříž

e-mail: pppkm@poradnazl.cz

telefon: 575 570 564

web: www.poradnazl.cz

Policie ČR - služebna Morkovice
kontaktní adresa: Náměstí 26, 768 33 Morkovice
telefon: 974 675 761

7. Hodnocení

Na konci roku 2025 detailně vyhodnotíme dlouhodobou preventivní strategii školy, analyzujeme
výskyt řešených situací rizikového chování na škole. Po analýze výsledků zjistíme účinnost,
popřípadě změníme její nastavení na další období podle aktuálních problémů.
Strategie je vyhodnocována evaluací Preventivního programu školy, který se aktualizuje každý rok.
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8. Příloha č. 1

Platná legislativa

Zákony

● Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (od 1. 9. 2017 novela)

● Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků

● Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

● Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

● Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

● Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

● Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích

● Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

● Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech

mládeže a o změně některých zákonů

● Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník

● Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Vyhlášky

● Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských

poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

● Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků

nadaných

● Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí

a kariérním systému pedagogických pracovníků

● Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských

zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…)
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● Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

školní docházky

● Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři

● Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

● Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických

pracovníků

Metodické doporučení a pokyny

● Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve

školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 se všemi přílohami

● Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení č. j.

21149/2016

● Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a

při prevenci a postihu záškoláctví,  č.j. 10 194/2002-14

● Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14

423/99-22

● Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24

● Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j.: 25

884/2003-24

● Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a

školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

Strategie prevence

● Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 –

2027

● Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

na období 2019 – 2021
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● Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

● Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

● Plán Zlínského kraje
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