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1. ÚVOD 

Minimální preventivní program školy na školní rok 2022/2023 (dále jen MPP) vychází 

z vyhodnocení MPP 2021/2022, na který zároveň navazuje. 

Na tvorbě MPP 2022/2023 se podíleli pedagogičtí pracovníci školy, vedení školy i 

asistenti pedagoga a to především formou konzultací a hodnocení vlastních potřeb pro 

konkrétní skupinu žáků a jednotlivců. 

Na přípravě se nepřímo podíleli také rodiče a zákonní zástupci žáků, kteří na třídních 

schůzkách i telefonicky či osobně konzultovali s třídními učiteli případné problémy a 

rizikové faktory chování (záškoláctví, krytá absence, vulgarismy, kyberprostor- sociální 

sítě apod.) 

MPP školy 2022/2023 je v souladu s platnými předpisy k realizaci prevence rizikového 

chování (zákony, vyhlášky), metodickými dokumenty (doporučení, pokyny), národní 

strategií primární prevence rizikového chování a krajským plánem primární prevence 

rizikového chování Zlínského kraje. 

Termín primární prevence rizikového chování shrnuje Miovský (2015, str. 28) jako 

„jakýkoliv typ výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí 

směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další 

progresi, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo 

pomáhajících řešit jeho důsledky.“  

Specifická primární prevence rizikového chování - aktivity a programy, které jsou úzce  

zaměřeny na předcházení a omezování výskytu konkrétních forem rizikového chování 

žáků. Snahou je působit cíleně, specificky na informovanost a postoje žáků k danému 

typu rizikového chování. 

Nespecifická primární prevence rizikového chování - veškeré aktivity, které nemají 

přímou souvislost s konkrétním typem rizikového chování, ale napomáhají snižovat 

rizika podporou zdravého životního stylu a osvojováním pozitivního sociálního chování 

3zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování 

určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe 

a své jednání. 

Vzhledem ke složení žáků naší školy a jejím speciálním vzdělávacím potřebám, kteří k 

naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření, se 

primární prevence na naší škole věnuje více nespecifické primární prevenci.  

Přesto stále udržujeme spolupráci se subjekty, které poskytují preventivní programy 

v rámci specifické primární prevence, jež nabízející programy vždy přizpůsobí 

potřebám našich žákům a cílovým skupinám. 
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2. PLATNÉ PŘEDPISY K REALIZACI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. 

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování. 

Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence 

2.1 Legislativa  

Přehled zákonů a vyhlášek  

2.1.1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

a) Zákony 

Vybrané zákony vztahující se k prevenci.    

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

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

o Vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č.48/2005 Sb. o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů 

o Vyhláška č. 197/2016 Sb. (novela vyhlašky 72/2005 Sb)., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

o 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. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

o Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

o Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

o 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 

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

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění 

pozdějších předpisů. Tato stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon 

specializovaných činností (mezi něž prevence rizikového chování patří). 

o 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 

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

https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-dokumenty-legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-cl-108.html
http://www.msmt.cz/file/38970/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-48-2005-sb-o-zakladnim-vzdelavani-a
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0074-2016.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263
http://www.msmt.cz/file/19587
http://www.msmt.cz/file/38850/
http://www.msmt.cz/file/38840/
http://www.msmt.cz/file/38844
http://www.msmt.cz/file/38836/
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výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, ve znění Nařízení vlády č. 273/2009 Sb. (§3), 

nařízení vlády č. 239/2015 Sb. s účinnosti od 1. 9. 2016. 

 

− 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, v platném znění 

o Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy 

a ochranné výchovy ve školských zařízeních 

o Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných  

- Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

2.1.2 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

− Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, který zpřísnil podmínky pro požívání alkoholu, tabákových 

výrobků a jiných návykových látek. 

− Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

2.1.3 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 

− Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se 

považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce 

− Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

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

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 

ve znění pozdějších předpisů 

− Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2.1.4 MINISTERSTVO VNITRA 

− Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

2.1.5 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

− Zákon č. 401/2012 Sb. (novela č. 359/1999 Sb.), o sociálně právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-109-2002-sb-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-1
http://www.msmt.cz/file/38842/
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-401
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− Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb část druhá, rodinné právo 

− Úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky - novela č. 259/2008 Sb.. 

− Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o 

právech dítěte. 

2.2 Strategie 

− Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 

období 2019-2027 (MŠMT) 

− Krajský plán primární prevence  rizikového chování Zlínského kraje 2019 - 2027  

2.3 METODICKÉ DOKUMENTY (DOPORUČENÍ A POKYNY) 

− Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

č.j.: 21291/2010-28      

− Metodické_doporučení-úvodní_část č.j. 21291/2010-28  

• Priloha_1 Navykove_latky  
• Priloha_2 Rizikove_chováni_v_doprave  
• Priloha_3 Poruchy_prijmu_potravy  
• Priloha_4 Alkohol  
• Priloha_5 Syndrom_CAN  
• Priloha_6 Skolni_sikanováni  
• Priloha_7 Kybersikana  
• Priloha_8 Homofobie  
• Priloha_9 Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus  
• Priloha_10 Vandalismus  
• Priloha_11 Zaskolactví  
• Priloha_12 Kradeze  
• Priloha_13 Tabak, Tabákové výrobky, výrobky určené ke kouření a nikotinové sáčky 
• Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim 
• Priloha_15_Netolismus 
• Priloha_16_Sebeposkozovaní 
• Priloha_17_Nova_nabozenska_hnut 
• Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani 
• Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam 
• Priloha_20_Domaci_nasili 
• Priloha_21_Hazardni_hrani 
• Příloha 22  Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se 

žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.pdf,  
• Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s 

PAS  

− Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

− PREVENCE POZDĚJŠÍCH NÁVYKOVÝCH PORUCH U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ S 

RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM – tématické dokumenty 

https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/cast-2/
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf
http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf
http://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-plan-primarni-prevence-pro-obdobi-2012-2014-cl-1234.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/20273
http://www.msmt.cz/file/20273
http://www.msmt.cz/file/20274
http://www.msmt.cz/file/20276
http://www.msmt.cz/file/20277
http://www.msmt.cz/file/20278
http://www.msmt.cz/file/20279
http://www.msmt.cz/file/20280
http://www.msmt.cz/file/20281
http://www.msmt.cz/file/20282
http://www.msmt.cz/file/20283
http://www.msmt.cz/file/20284
http://www.msmt.cz/file/20285
http://www.msmt.cz/file/20286
http://www.msmt.cz/file/20287
http://www.msmt.cz/file/20288
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc
http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/20275
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− Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví, čj. 10 194/2002-14 

− Metodický pokyn 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, čj. 25 884/2003-24 

− Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, čj. 11691/2004-24 

− Metodický pokyn k výchově proti rasismu, xenofobie a intolerance, čj. 14 423/1999-22 

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

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

− Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a 

školských zařízeních (MŠMT 1999) 

− Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT, 2002) 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

- získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život; 

snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj 

potenciálu dětí, žáků a studentů 

- digitální vzdělávání, bezpečné prostředí na školách 

  

http://www.msmt.cz/file/37923
http://www.atre.cz/zakony/page0406.htm
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3. ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE 

3.1 Specifika a charakteristika školy 

3.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název a adresa školy Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 

Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

Ředitel školy Mgr. Romana Rybiařová 

Telefon  +420 571 654 165 

+420 773 073 309 

E-mail  reditel@zsproznov.cz 

Web www.zsproznov.cz 

 

Školní metodik prevence  

Výchovný poradce 

Mgr. Marie Bidláková 

Mgr. Romana Rybiařová 

Telefon +420 720 983 582 

+420 773 073 309 

E-mail  marie.bidlakova1@gmail.com 

rybiarova@gmail.com 

 

3.1.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických 

pracovníků 

ZŠ - I stupeň   4 23 4 

ZŠ - II.stupeň  2 17 2 

Speciální třídy - ST   5 22 5 

 

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem Podílející se aktivně 

na prevenci 

Vedení školy (ŘŠ a zástupce) 2 2 

mailto:reditel@zsproznov.cz
http://www.zsproznov.cz/
mailto:marie.bidlakova1@gmail.com
mailto:rybiarova@gmail.com
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Třídní učitelé 11 11 

Ostatní pedagogové 3 3 

Asistenti pedagoga + vychovatelé 18 18 

 

− Úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 a 

s 1. a 2. stupněm základní školy speciální. 

− V budově školy se nachází: 11 kmenových učeben, jedna učebna slouží jako školní 

knihovna, 10 tříd má interaktivní tabuli, je zde 1 relaxační místnost, 1 počítačová 

učebna, sborovna, ředitelna, šatny žáků a sklady v suterénu školy, odborné pracovny 

(školní dílna, učebna výtvarné výchovy a pracovního vyučování, cvičná kuchyň), školní 

družina, kabinet výchovného poradce, školní jídelna s vlastní kuchyní, tělocvična. 

− Venkovní prostory: školní pozemek, venkovní hrací kout (pískoviště, lavičky, houpadla), 

vydlážděné atrium s lavičkami, smyslový chodníček. 

− Škola má dostatečné hygienické zázemí (WC, sprchy, hygienickou kabinu). 

Bezbariérový přístup je vybudován do přízemí obou budov (učebny, hygienické zařízení 

se speciálním vybavením, jídelna, tělocvična). 

− Většina tříd má odpočinkový a hrací prostor vybavený hračkami a stolními hrami. 

− Všechny třídy a místnosti ve škole mají možnost připojením k internetu, většina je 

vybavena PC nebo iPady, ve třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, které jsou 

ve velké míře využívány ve výuce, někdy i o přestávkách. 

− Speciální třídy mají moderní vybavení nábytkem i pomůckami, umožňujícími výuku, 

rehabilitaci a terapie dle individuálních dispozic jednotlivých žáků (kuličkové bazény, 

podložky, rehabilitační míče, vaky na sezení, zážitková pyramida, zvukové a 

manipulační hračky, minigymnastická věž se skluzavkou…..). 

− Relaxační místnost je vybavena vodním lůžkem, kuličkovým bazénem, houpací sítí, 

pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci, pomůckami pro muziko-, arte- a 

aromaterapii. 

− Pro výuku tělesně postižených žáků jsou učebny i tělocvična vybaveny rehabilitačními 

pomůckami, speciálními venkovními tříkolkami pro tělesnou výchovu, lavicemi se 

sklopnou deskou se speciální fólií, počítači s dotykovými monitory, vertikalizátory, 

polohovací houpačkou, schodolezem. 

− Škola pravidelně využívá venkovní hřiště sousední střední školy. Pro zimní období 

máme dostatečné vybavení žáků pro běžecké lyžování v bezprostředním okolí školy, 

vybavení bruslařskými komplety pro zajištění tříměsíčního kurzu bruslení pro všechny 

mobilní žáky školy. 

− Ve školní družině pracují 4 oddělení. Oddělení s převahou žáků s lehkým a středně 

těžkým mentálním postižením má samostatnou místnost v přístavbě školy. Zároveň 

využívá pro svoji činnost v maximální míře veškeré další prostory a vybavení školy. 

Využívá i dalších vhodné místnosti školy. Činnost žáků je zde zcela individualizovaná, 

pod vedením vychovatelky školní družiny, asistentů pedagoga. 
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3.1.3 Cílové skupiny prevence 

− Hlavní cílovou skupinou jsou žáci školy.  

− Dalšími cílovými skupinami jsou zaměstnanci školy - pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci. 

− Rodiče, zákonní zástupci 

− Širší veřejnost  

3.1.4 Charakteristika žáků 

− Do školy většinou docházejí žáci z města Rožnov pod Radhoštěm a okolních obcí 

(Zašová, Vidče, Střítež n. B., Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vigantice, 

Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Zubří, Branky). 

− Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s různým stupněm 

mentálního postižení, s kombinací mentálního postižení s autismem, smyslovými a 

tělesnými handicapy.  

− Kapacita školní družiny: 20 žáků. 

3.2 Vnitřní zdroje školy pro realizaci PP 

− koordinátorem primární prevence školy je školní metodik prevence 

− třídní učitelé - mapují aktuální situaci ve svých třídách, informují ŘŠ, VP, ŠMP 

− primární prevence rizikového chování je pravidelně aplikována v běžné školní výuce na 

1., 2. stupni a ve speciálních třídách, a to především v rámci učebních předmětů: Př, 

Vl, Ov, Tv, Pv, , Informatika. V 8. a 9. ročnících je ve velké míře upevňována 

v předmětech Globální výchova a Výchova ke zdraví. Viz Příloha 1 

− finanční zdroje pro realizaci některých preventivních akcí získáváme zejména 

prostřednictvím Nadačního fondu školy a zpracováváním projektů (na úrovni Zlínského 

kraje nebo MěÚ Rožnov p. R.) 

− zaměřujeme se na 1. stupni na problematiku pochopení své role, adaptaci, spolupráci 

v kolektivu, kvalitní trávení volného času, schopnost řešení zátěžových situací 

− na 2. stupni se věnujeme problematice vzájemné mezilidské komunikace, budování 

vztahů, upevňování kolektivu a zdravého životního stylu 

− zvýšenou pozornost stále věnujeme komunikačním technologiím a online světu – 

kyberprostoru, především jeho nebezpečí, negativnímu vlivu na žáky a možnostem 

zneužití cizími osobami. Snažíme se systematicky žáky upozorňovat na nebezpečí 

kyberšikany, kybergroomingu, sms spoofingu a možnosti vzniku závislosti na 

informačních a komunikačních technologiích. 

− žáci jsou seznámeni s MPP prostřednictvím TU, rodiče na třídních schůzkách obdrží 

informační letáček o nebezpečí internetu, pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu 

užívání internetu, o nebezpečí energetických nápojů (i v kombinaci s léky), 

elektronických cigaret a jiné preventivní materiály, letáčky a tiskopisy 
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− nabízíme žákům rozvoj zájmové činnosti v oblastech: ekologie a cvičení pro zdraví 

− umožňujeme rozvoj osobnosti žáků v klubech v rámci Šablon III 

− provádíme mapování třídních kolektivů, dotazníková šetření u žáků i rodičů, 

vyhodnocení, závěry 

− posilujeme mravní a etickou výchovu žáků, především formou besedy, projektu 

− motivujeme žáky k dalšímu vzdělávání, hledání vhodného kariérového uplatnění 

v dalším životě a podporujeme je ve výběru vhodné školy 

3.3 Vnitřní informační zdroje 

3.3.1 Pomůcky a učebny 

− školní knihovna 

− učebny dílen pro pracovní aktivity 

− tělocvična a nářadí pro sportovní aktivity 

− hudební nástroje - kytara, flétny, keyboard, zvonkohry, citerky 

− stolní a společenské hry, stavebnice – přestávky (fotbálek, drobné hry) 

− taneční kroje 

− připojení k internetu - vyhledávání užitečných informací (odkazy na užitečné portály u 

ŠMP) 

3.3.2 Informace 

− propagační materiál  -  u ŠMP, VP 

− prezentace materiálu na poradách, MS 

− webové stránky školy www.zsproznov.cz 

− metodické portály, servery s problematikou prevence rizikového chování 

− prezentace, nástěnky 

 

3.4 Současná situace ve škole, rizikové jevy 

3.4.1 Záškoláctví 

Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené nepřítomnosti 

a postup zúčastněných subjektů je ošetřen Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným 

http://www.zsproznov.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu
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pod č.j. 10 194/2002 – 14. 

V posledních letech se na naší škole výrazně zlepšila neomluvená absence.  

U některých žáků se stále objevuje omluvená absence krátkodobá i jednodenní, 

podporovaná rodiči, často ze zanedbatelných nebo nepříliš přesvědčivých důvodů. 

Úkolem pro TU, VP i VŠ zůstává i nadále u každého žáka důsledně absenci s rodiči 

rozebírat.  

U problémových žáků – u nichž je podezření na záškoláctví, a to především kategorie 

záškoláctví s vědomím rodičů, záškoláctvím s klamáním rodičů – je důsledně 

sledována denní docházka a omluvená absence, spolupracujeme s kurátory sociálního 

odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. Pokud je u některých žáků podezření ze 

záškoláctví, popřípadě zanedbání docházky vinou rodiče, vedeme pravidelný přehled 

jeho docházky. 

3.4.2 Výchovné problémy, šikana 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

Usilujeme o maximální ochranu žáků před násilím a šikanou. 

Pozorujeme výskyt některých náznaků šikany mezi žáky (slovní), vzhledem k mentální 

úrovni a specifikace žáků je žáci neumí promyšleně zakrývat, jsou zjevné.  

Žáci své problémy z obav z agresora většinou netají před dospělými, oběti se snaží 

hovořit s učiteli, s rodiči, nenechávají se zastrašit agresorem, dokážou prozradit jméno 

agresora.  

Škola spolupracuje s kurátory, SVP, psychologem, psychiatry, SPC, PPP a Poradnou 

Rožnov. Formou besed a přednášek pracujeme na budování lepší komunikace a 

vztahů ve třídách. 

Věnujeme zvýšenou pozornost různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického tak 

psychického, které by šikanu mohly signalizovat, důsledně se věnujeme prevenci, 

vytváříme kolektiv se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva 

a spravedlnosti, důvěra k autoritě a vzájemná solidarita. 

Je potřeba být s žáky ve stálém kontaktu, hovořit s nimi, povzbuzovat je, motivovat, 

korigovat a usměrňovat projevy nevhodného chování, nepřecházet ani zdánlivě drobné 

prohřešky, důsledně vést žáky k odpovědnosti za své jednání a učit je pravidlům 

v komunikaci a mezilidských vztazích. 

Pohovory s rodiči problémových žáků se uskutečňují za účasti daného žáka, jehož se 

problém týká.  

3.4.3 Kouření 

Zákon č. 379/2005(o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a jeho novelizace z roku 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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2009 zakazuje kouření ve školních budovách.  

V prostorách ani v okolí školy není dovoleno kouřit. Zrovna tak na akcích pořádaných školou. 

Počet evidovaných žáků, kteří kouří, se zvýšil.  

Ve škole si však žáci nedovolí zapálit (např. na WC). Jsou důrazně varování před 

nebezpečím a zdravotními problémy, které kouření způsobuje.. 

Provádíme příležitostné kontroly, s rodiči i žáky rozebíráme možná rizika z hlediska 

zdravotního stavu dětí. Zapojujeme problematiku kouření do výuky v jednotlivých 

hodinách – výklad poškození zdraví v hodinách přírodopisu, výpočet výdajů za cigarety 

v hodinách matematiky, plakáty a projekty na téma kouření, práce s dětskými 

protikuřáckými webovými stránkami v hodinách informatiky a Výchovy ke zdraví 

www.nekuratka.cz, www.bezcigaret.cz,  

3.4.4 Návykové látky, drogy 

Přestože v posledním období nezaznamenáváme případy závislosti na omamných 

látkách, i tak vysokou měrou zaměřujeme specifickou primární prevenci právě na rizika 

užívání návykových látek.  

V letošním školním roce se chceme více zabývat také problematikou závislosti na 

energetických nápojích, neboť tyto nápoje ( i v kombinaci s léky) mají negativní vliv na 

celkové zdraví žáků. 

3.4.5 Alkoholismus 

Někteří žáci druhého stupně, tedy děti ve věku 14-17 let uvádějí na základě 

dotazníkového šetření první zkušenosti s alkoholem. Často jde o zkušenosti, které se 

váží k nějakým rodinným událostem nebo oslavám, kdy je dětem dovoleno ochutnat 

nebo pít malé množství alkoholu. Jde tedy většinou o výjimečné pití. 

V každém případě je nutná naše spolupráce s rodiči, jejich informovanost o možném 

výskytu a prevenci.  Přiměřeně věku získávají žáci informace o alkoholu, jeho povaze, 

účincích a rizicích. 

3.4.6 Kriminalita a delikvence – krádeže, vandalismus, násilí 

V současné době neevidujeme žáka, který by se podílel na trestné činnosti ve škole, 

nebo mimo školu.  

Náš pohled může být trochu zkreslen vzhledem k tomu, že většinu krádeží a dalších 

přestupků dětí mimo školu šetří policie jen s rodiči a škola o nich většinou není 

informována. 

3.4.7 Netholismus a netománie - virtuální drogy 

− počítač (notebook), „chytrý“ mobilní telefon, iPad, iPhone, Tablety, internet 

http://www.nekuratka.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
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Naše děti ve volném čase nadmíru využívají tato media (i v pozdních hodinách) -  

především chytrý mobilní telefon s internetem, s možnosti snadného přístupu na 

sociální sítě. Žáci vlastnící tyto mobilní telefony využívají mobilní data, hrají hry, stahují 

z internetu fotky, používají fotoaparát, kameru, často fotí a natáčejí, ve velké míře 

používají sociální sítě. 

Používání mobilních telefonů ve škole je ošetřeno Školním řádem. 

Využívání sociálních sítí ve škole je dovoleno pouze vyučujícímu IT, který toto prostředí 

využívá jako zdroj informací a nových poznatků pro žáky ve výuce. 

Žáci nemají přístup ke školnímu Wifi připojení pro soukromé účely na vlastních 

zařízeních (mobily, tablety, notebooky). Připojení k internetu mají pouze na školních 

PC určených pro výuku. 

Ve škole učíme žáky využívat internet jako zdroj užitečných informací pro 

sebevzdělávání a osobnostní rozvoj a ukazovat jim zajímavé možnosti využívání 

vzdělávacích a výukových programů, orientovat se v informacích. Je potřeba žáky 

upozorňovat na nebezpečí internetu, kompenzovat nadbytek sezení sportem, pobytem 

venku v TV, ŠD, ZK. 

3.4.8 Kyberšikana 

Vzhledem k rozvoji komunikačních technologií se naši žáci stále více registrují na 

různých komunikačních serverech a sociálních sítí. V současné době je téměř 90% 

našich žáků, starších 13 let uživateli sociální sítě Facebook.com.  Učíme žáky rovněž 

využívat tento fenomén především jako zdroj užitečných a rychlých informací pro 

vlastní sebevzdělávání. 

Snažíme se zabránit nebezpečí a negativnímu vlivu na děti, i možnostem zneužití 

cizími osobami. Učíme žáky okamžitě reagovat na případné nevyžádané 

korespondence a zprávy, zablokováním příslušného uživatele. 

Systematicky upozorňujeme na nebezpečí kyberšikany, kybergroomingu, sms 

spoofingu.  

Patologické hráčství - gambling 

Dosud jsme se s tímto jevem u dětí nesetkali. Přístup k automatům mají žáci v blízkém 

okolí a v centru města ztížen až téměř nemožný.  

3.4.9 Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 

Setkáváme se v menší míře s intolerancí k jedincům s osobnostními problémy, 

povahovými zvláštnostmi. Souvisí s mentální úrovní žáků, s jejich vlastními problémy, 

problémy v rodině. Specifika chování jedince vyvolávají reakci u druhého, navzájem se 

obtížně tolerují.  

Je důležité využívat sociálního tréninku, herních prvků, prožitkových situací, rozvoje 

osobnostní výchovy.  
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Již se neobjevují prvky rasismu – spory mezi dětmi majoritní skupiny a romské menšiny 

– žáci vycházejí mezi sebou kamarádsky a ohleduplně.  

3.4.10 Doprava – rizikové chování v dopravě 

Prevence rizikového chování v dopravě je jedno z nejdůležitějších a nejvýznamnějších 

faktorů, týkajících se našich žáků. Většina žáků dojíždí do školy ze vzdálených obcí 

autobusem, popřípadě vlakem. V ročním období jaro až podzim žáci využívají i jiné 

možnosti docházky do školy, a to především jízdy na kole.  

Dopravní výchova začíná již na prvním stupni základních škol a trvá po celou dobu 

školní docházky. 

3.4.11 Závažnější zdravotní problémy, poruchy příjmu potravin 

Výskyt u dětí ve třídách základní školy i ve speciálních třídách – velmi těžké epileptické 

záchvaty, stavy po DMO - imobilita, žáci s autismem, prvky autismu, srdeční vady, 

diabetes. 

V předmětu Výchova ke zdraví se věnujeme problematice Poruch příjmu potravy, 

především bulimii a mentální anorexii. Dohlížíme na zdravý životní styl a kvalitní 

stravovací návyky.  

3.4.12 Syndrom týraného dítěte 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí chrání učitele při jeho postupu na 

ochranu práv dítěte. Je zde přímo vyzýván k tomu, aby v případě podezření na týrání žáka 

kontaktoval odborníky. 

V současné době se s tímto rizikovým jevem nesetkáváme. 

3.4.13 Homofobie 

Homofobní projevy se u našich žáků nevyskytují. V předmětu Výchova ke zdraví je 

tomuto problému věnována část hodiny a to, vzhledem k mentální úrovni žáků, pouze 

v devátém ročníku. 

3.4.14 Zapojení žáků do volnočasových aktivit 

V zájmových kroužcích na škole jsou zapojeni žáci ze základní školy. Třída 1. stupně 

je zapojena do práce v ekologickém kroužku, který je metodicky veden odborníkem ze 

Střediska volného času (SVČ) Rožnov p. R.  

Žáci základní školy speciální (těžší forma postižení) se podle možností zapojují do 

aktivit pořádaných třídami základní školy či si organizují vlastní relaxační a rehabilitační 

činnosti, práci s počítačem, komunikační dovednosti a ekologické dovednosti. 
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4. STANOVENÉ ZÁSADY, CÍLE PREVENCE 

4.1.1 Dlouhodobé cíle 

Škola je místem nejen pro vzdělávání, ale zároveň jako jedno z prostředí pro podporu 

zdraví a šíření myšlenek zdravého života. 

Dlouhodobým cílem prevence   zůstává nadále snaha o  vytvoření zdravého 

prostředí ve škole, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, zdravým návykům 

a vést žáky ke zdraví podporujícímu chování. 

Zaměření činnosti a aktivity pro tyto cíle: 

− Výcvik praktických dovedností – ve spolupráci s ČČK v rámci přednášek, seminářů, 

besed, interaktivních a prožitkových lekcí pro žáky, asistenty i pedagogy. 

− Škola je zapojena do projektu „OVOCE DO ŠKOL“ – bezplatná distribuce ovoce a 

zeleniny do škol, které především přispívá k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytváří zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojuje proti dětské obezitě. 

Účinnost celého projektu budeme nadále podporovat doprovodnými opatřeními, která 

jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky, exkurze 

a prožitkové interaktivní besedy, MLÉKO DO ŠKOL 

− Využívat ve výuce k danému tématu kvalitní podpůrný a atraktivní  program VÝŽIVA 

VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ - výukový program pro pedagogy na 2. stupni 

ZŠ. www.viscojis.cza www.bezpecnostpotravin.cz. 

Dalším dlouhodobým cílem prevence nadále zůstává interakce rodičů se školou, tedy 

větší zapojení rodičů do problematiky primární prevence na škole a tím předcházení 

rizikovému chování u žáků 

− pěstovat pozitivní vztahy mezi žáky, pedagogy a rodiči  

− informovat rodiče prostřednictvím třídních učitelů o realizaci Minimálního preventivního 

programu na škole 

− informovat rodiče o situaci na škole, o možnostech případné pomoci průběžně na 

webových stránkách školy, třídních schůzkách, sociálních sítí online 

− uvědomovat rodiče, že problémy spojené se sociálně patologickými jevy je třeba řešit 

ve vzájemné spolupráci 

− využívat příležitost, kdy rodiče jsou motivováni ke spolupráci, navázat vzájemnou 

komunikaci 

− neformální setkávání a vytváření společenských vztahů školy a rodičů 

− osvětová činnost pro rodiče v oblasti v oblasti prevence  

− klást důraz na výchovnou zodpovědnost rodičů, zaměstnávání dětí v domácnosti 

− možnost individuálních konzultací rodičů s TU, VP, ŘŠ 

− v případě potřeby informovat rodiče o odborné pomoci, případně pomoc vyhledat 

http://www.viscojis.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
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„Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole“ 

 

4.1.2 Krátkodobé cíle 

Dílčím cílem prevence pro školní rok 2021-2022 je  zaměření se na právní 

zodpovědnost mladistvých, negativní působení závislosti na internetu a sociálních 

sítích, podporu zdravého životního stylu. A i nadále snaha o vytváření zdravého 

sociálního klimatu ve škole a upevňování přátelských vztahů mezi žáky 

1)  

Naší snahou je: 

− vytvářet prostředí školy i třídy příjemné, klidné a bezkonfliktní 

− vzdělávat žáky v atmosféře důvěry a přátelství 

− motivovat žáky, aby chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor a postoje 

− vytvářet klidné a přátelské prostředí ve vztahu žák – žák, žák – pedagog 

− otevřenější komunikace mezi žáky, mezi žáky a učitelem a tím vytvořit inspirující a 

plnohodnotné prostředí školy  

− naučit žáky zvládat komunikaci ve skupinách, dodržovat stanovená pravidla komunikace, 

pomáhat druhým a umět spolupracovat  

− rozvíjet komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním 

kolektivu 

− učit žáky zvládat bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a posilovat jejich 

sebedůvěru 

− utvářet kvalitní, kamarádské vztahy mezi žáky a tím posilovat pozitivní klima třídy a školy 

− lépe poznat sami sebe a své spolužáky v různých situacích 

− dodržovat a respektovat pravidla slušného chování a školního řádu 

− dokázat odlišit chování žádoucí a nežádoucí a daná pravidla dodržovat i mimo vyučování 

2) Dalším velmi důležitým cílem je výchova ke zdraví  

− prevence vadného držení těla 

− prevence obezity 

− motivovat žáky k dostatku pohybové aktivity 

− snaha o začlenění žáků do sportovních zájmových kroužků 

− klást důraz na pravidelný pohyb a cvičení 

− zvýšit zájem o turistiku, chůzi, jízdu na kole, bruslení, tenis a další sporty 
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− zvýšit zájem o sportovní soutěže pořádané školou, okresem i krajem 

− motivovat žáky ke správné výživě 

3) Prevence úrazu  

− mylný názor je, že se úrazy stávají nešťastnou náhodou a nedá se jim zabránit. Je nutné 

si uvědomit, že každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace - když ji včas 

rozpoznáme, můžeme úrazu zabránit.  

4) Dopravní výchova  

− u dětí dochází k nejzávažnějším úrazům v dopravním prostředí. Nejčastějším místem, 

kde se úraz dítěti stane, je domov a škola, a to s charakteristickou závislostí na věku 

dítěte. Velice důležitá je tedy prevence, a to jak aktivní , tak pasivní. K aktivní prevenci 

patří například učit děti rozpoznávat riziková místa a situace, aby si s nimi uměly 

poradit. http://www.ibesip.cz/, http://www.skodahrou.cz/  

 

4.1.3 Další cíle prevence 

1) Důsledné dodržování vnitřního řádu školy - není dovoleno nosit do školy věci, které by 

ohrožovaly zdraví žáků (léky, cigarety, omamné látky, drogy, zapalovače, ostré řezné 

předměty). 

2) Seznámit žáky s nebezpečím, které s sebou přináší rizikové chování, jak pro ně, tak i pro 

společnost. 

3) Naučit žáky rozpoznávat nebezpečí, předvídat, připravit se na možné situace. 

4) Seznámit s účinky omamných psychotropních látek. 

5) Naučit žáky komunikaci, zodpovědnosti. 

6) Každodenní sledování záškoláctví - hlásit i jednodenní neomluvenou absenci vedení školy 

nebo výchovnému poradci, hlásit podezřele omluvené absence, krytí absence rodiči.. 

7) Systémové zařazení výchovy k lidským právům. Výchova by měla probíhat při aktivní účasti 

žáků, kteří získávají nejen znalost a porozumění lidským právům, ale zároveň si osvojují 

schopnost tato svá práva obhájit a zároveň respektovat práva svých vrstevníků. Výchova k 

lidským právům by tak měla umožňovat předcházet nežádoucím rizikovým chováním mladé 

generace. Využívat pro plnění MPP předmět Výchova ke zdraví. Prvky strategie prevence 

jsou obsaženy i v dalších předmětech – především Globální výchova, pracovní výchova, 

tělesná výchova. 

8) Výcvik sociálně praktických dovedností - vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, učit 

dovednosti v komunikaci, ve vhodných situacích vést děti k tomu, aby dokázaly odmítnout, 

např. nabízenou cigaretu, alkohol, drogu apod. 

9) Zvyšování sebevědomí dětí - odstraňovat pocity méněcennosti pozitivním povzbuzováním, 

respektovat individuální zvláštnosti (somatické postižení, sníženou obratnost apod.).  

10) Posilovat jejich sebevědomí, především formou prožitkovou, ukázat jim možné cesty 

seberealizace, pracovat na jejich osobní hierarchii hodnot, rozvíjet sebehodnocení, 

diskutovat s nimi o problémech. 

http://www.ibesip.cz/
http://www.skodahrou.cz/
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11) . Zapojit žáky do řešení negativních jevů, konfliktů. 

12) Rozvíjení osobnosti dětí - zaměstnávat děti různými činnostmi, usměrňovat chování, mírnit 

agresivitu, hlásit podezření ze šikany VP, ŘŠ. 

13) Uplatňovat diferencovaný přístup k dětem - respektovat rodinné prostředí, individuální 

zvláštnosti, věnovat pozornost problémovým skupinám dětí. Oceňovat úsilí dítěte a míru 

jeho pokroku. 

14) Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času (prevence zneužívání mobilních 

telefonů a internetu) - zájmová činnost na škole, zapojení co největšího počtu dětí do 

různých soutěží. 

15) Posilovat prvky multikulturní výchovy - potlačovat xenofobní nebo rasistické sklony, vést 

k toleranci a snášenlivosti k lidem bez rozdílu barvy pleti, kultury, názorů, náboženského 

přesvědčení. 

16) Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce 

žákům a jejich rodičům, případně pomoc při zajišťování specializovaných poradenských 

služeb. 

17) Vzdělávání pedagogických pracovníků - sledování časopisu Učitelské noviny, studování 

metodických materiálů, publikace Pedagogové proti drogám a další materiály. 

18) Nadále se aktivně zapojovat do programu Jeden svět - konkrétními audiovizuálními 

materiály (dokumentární filmy, sociální reklamy, apod.) upozornit na problémy a výzvy 

současného světa a motivovat žáky k vlastní aktivitě. 

19) Využití dalších informačních kanálů pro učitele, poradenských serverů, projektů a programů 

online: www.krizovaintervence.cz     www.icmcr.cz      www.jedensvetnaskolach.cz. 

20) Spolupráce s oddělením sociální prevence, s odd. péče o rodinu a dítě při MěÚ, s Policií 

ČR, PPP,  SPC, SVP, s Městskou policií. 

21) Pokračovat v úspěšné spolupráci s Poradnou Rožnov – přednášková činnost.  

22) Spolupráce se SZÚ sídlo Vsetín a využití nabízených výukových, interaktivních 

prožitkových programů. 

23) Zvýšenou pozornost bude nadále věnována na problematiku virtuálního světa – spolupráce 

s www.e-bezpeci.cz, využití dalších informačních zdrojů v oblasti prevence v této oblasti 

www.saferinternet.cz,   www.minimalizacesikany.cz, www.nebudobet.cz, e-kniha ON-LINE 

ZOO. 

24) Přiblížit žákům problematiku ochrany osobních údajů a soukromí.  Na konkrétních situacích, 

prostřednictvím besedy, her, ukázat na možnosti zneužití osobních údajů online. Naším 

úkolem je hlavně seznámit žáky se zásadami ochrany osobních údajů a zaměřit se na rozvoj 

jejich klíčových kompetencí, především kompetence občanské – respekt k druhým a práva 

jedince. www.uoou.cz. 

5. KONTAKT NA ODBORNOU PÉČI 

− nový Internetový informační portál www.ospod.cz 

− Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence – MěÚ 

http://www.krizovaintervence.cz/
http://www.icmcr.cz/
http://www.jedensvetnaskolach.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.nebudobet.cz/
http://www.uoou.cz/
http://www.ospod.cz/
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o MěÚ Rožnov p. R. – odbor sociální - Oddělení sociálně právní ochrany a prevence 

o MěÚ Vsetín – odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

o MěÚ Valašské Meziříčí - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

− Pedagogicko psychologické poradny a Střediska výchovné péče ve Zlínském kraji 

  

http://www.roznov.cz/odbor-socialni-kontakty/os-1052/p1=57
http://www.mestovsetin.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-6970/p1=29791
http://www.valasskemezirici.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-1025
http://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/kdehledatradu/Stranky/Pedagogicko-psychologick%C3%A9-poradny-a-St%C5%99ediska-v%C3%BDchovn%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-ve-Zl%C3%ADnsk%C3%A9m-kraji.aspx
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6. KONKRETIZACE AKTIVIT A ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

6.1 Školní metodik prevence  

− pravidelné sledování webových stránek MŠMT pro oblast prevence 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence 

− sledování novinek a informací - Portál prevence rizikového chování 

http://www.prevence-praha.cz/  

− pravidelné sledování informačního portálu www.prevence-info.cz/ který poskytuje 

základní informace o prevenci rizikového chování včetně výběru příkladů dobré praxe 

realizovaných v rámci preventivních programů škol a školských zařízení 

− sledovat webové stránky zabývající se prevencí, jejich aktuality, získávat informace, 

maximálně čerpat zkušenosti a využívat pro svou práci v oblasti prevence. 

o http://www.odrogach.cz/ 

o http://www.majinato.cz/ 

o http://www.rodicevitani.cz/ 

o http://www.ucitelskenoviny.cz/ 

o http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/  

− sebevzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování žáků (specifické i 

nespecifické) 

− účast na Krajské konferenci k primární prevenci rizikového chování 

− účast na seminářích, poradách a pracovních setkáních ŠMP pořádaných okresním i 

krajským metodikem prevence.  

− provádět u žáků i rodičů šetření v rámci prevence rizikového chování – kouření, alkohol, 

návykové látky, šikana, apod. 

− sledování a využívání Internetových stránky www.vychovakezdravi.cz , které vznikly za 

podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu „Národní program 

zdraví – Projekty podpory zdraví“ – zapojit se do aktivit pro školy a pedagogy (prevence 

úrazů, sexuální výchova, výživa, závislosti) 

6.2 Informace pro všechny pedagogické pracovníky  

− písemné zpracování MPP školy, třídní učitelé obdrží MPP pro školní rok 2022/2023 

v digitální podobě – výhoda okamžitého využití hypertextových odkazů na potřebné 

dokumenty. 

− seznámení s metodickými materiály na poradách, veškeré kopie všichni k dispozici 

− seznámení ostatních pedagogických pracovníků s obsahem a výsledky seminářů pro 

ŠMP - na pracovních poradách školy 

− společný rozbor negativních jevů a výchovných přístupů na pedagogických radách, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.majinato.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
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poradách 

− zapojení učitelů do využívání moderních vzdělávacích technologií jako prostředku 

názorné motivace k prevenci rizikového chování – interaktivní tabule s možností práce 

online 

− zapojení tříd do online soutěží v rámci prevence - www.hravezijzdrave.cz,    

www.e-bezpeci.cz, www.ibesip .cz 

- seznámení s kartou KID (včasné rozpoznání ohroženého dítěte) 

6.3 Spolupráce vyučujících 

Spolupráce vyučujících se školním metodikem prevence a výchovným poradcem - zajišťována 

podle požadavků. 

6.4 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy 

− pěstovat pozitivní vztahy mezi žáky, pedagogy a rodiči - vytvořit inspirující a 

plnohodnotné prostředí školy v klidné a přátelské atmosféře mezi žáky i pedagogickými 

pracovníky. 

− rozvíjet odpovědný postoj k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních 

− posilovat spolupráci mezi žáky, komunikační dovednosti, zvyšování schopnosti řešit 

problémy 

− rozvíjet pracovní aktivity dětí – seznamovat žáky s různými pracovními technikami 

v hodinách pracovního vyučování, výtvarné výchovy, přírodovědných předmětů 

− zvyšovat sebedůvěru žáků pozitivním povzbuzováním v hodinách pracovního 

vyučování a tělesné výchovy 

− předcházet rasismu a xenofobii 

− podporovat a učit žáky porozumění sám sobě, druhým lidem 

− systematickou sportovní činností žáků upevňovat životosprávu, režim dne, zdravý 

životní styl 

− učit žáky organizovat a vhodně využít volný čas 

− informovat žáky, s ohledem na věkové a individuální zvláštností žáků, o účincích 

návykových látek a jejich vlivu na psychické a tělesné zdraví - seznámení s drogovou 

problematikou 

  

http://www.hravezijzdrave.cz/
http://e-bezpeci/
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova
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6.5 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků: 

− Zapojit pedagogické pracovníky do využívání moderních vzdělávacích technologií, 

jako prostředku názorné motivace k prevenci rizikového chování – interaktivní tabule 

s možností práce online, zapojení tříd do online soutěží: 

o www.hravezijzdrave.cz 

o www.nekuratka.cz 

o  www.ibesip.cz 

o  www.viscojis.cz 

o www.vychovakezdravi.cz 

o www.szu.cz 

− seznámit pedagogické pracovníky s novinkami na portálu www.zachrannykruh.cz - 

věnovaný prevenci a vzdělávání v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. 

Využívat tento portál a jeho materiály jako preventivní programy ve výuce. 

− seznámit pedagogické pracovníky s portálem www.minimalizacesikany.cz – informační 

portál o šikaně na školách.  

− podporovat pedagogy sebevzdělávání v oblasti prevence rizikového chování žáků 

− využívat nabídky DVPP v oblasti psychohygieny – zvládání zátěže, syndrom vyhoření 

6.6 Rodiče a jejich spolupráce se školou 

− stále se snažit o užší spolupráci s rodiči, zapojovat systematicky rodiče do preventivní 

činnosti školy 

− individuální pohovory s rodiči i žáky 

− rozvíjet povědomí jejich rodičovské zodpovědnosti, předkládat a upozorňovat nejen na 

jejich práva, ale též povinnosti rodičů ve vztahu k dítěti – pozitivní rodičovství.  

− ukázat rodičům, jak je důležité pro oblast primární prevence funkčnost rodiny - 

poskytovat dětem lásku, bezpečí a podporu, trávit s dítětem volný čas a naslouchat mu 

− zlepšování spolupráce s rodiči při předcházení záškoláctví a zneužití virtuálních drog, 

prevence diváckého násilí  

− rodičům ukázat možnosti působení na děti, stanovit dítěti jasné hranice a na špatné 

chování svého dítěte reagovat vysvětlením, za porušování pravidel a dohod volit pouze 

vhodné nenásilné tresty úměrně k věku a mentální úrovni dítěte, např. omezení 

sledování televize, internetových a počítačových her. 

− informovat rodiče o možnosti spolupráce se sociálním odborem MěÚ v R. p. R. 

− informovat rodiče o jejich o možnosti spolupráce s klinickým psychologem, 

psychiatrem, Krizovým centrem, SVP 

  

http://www.hravezijzdrave.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.viscojis.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
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6.7 Mapování rizikového chování 

− Depistáž a monitoring 

− Dotazníková šetření 

− Sociometrický průzkum 

− Besedy, brainstorming 

− Adaptační programy 

− Introspekce,  extrospekce 

− Rozhovory s žáky, rodiči 

6.8 Projektová a grantová činnost 

− Průběžně dle výzvy využívat nabídky projektů v rámci prevence a využívány Granty 

MěÚ v Rožnově p. R. 

− V sekci Dotace MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-

programy-a-certifikace nadále důsledně sledovat aktuální informace o dotačních 

programech vyhlašovaných MŠMT pro oblast prevence rizikového chování a v rámci 

možností školy se do dotačního programu vhodně zapojit. 

7. VNĚJŠÍ ZDROJE A AKTIVITY 

7.1 Spolupráce s Policií ČR  

− Besedy s kolektivem žáků dle konkrétní nabídky 

− Ukázky práce Policie ČR 

− Den otevřených dveří - pro žáky ZŠ i speciální třídy 

7.2 Spolupráce s kurátory pro mládež 

− besedy s kurátory pro mládež dle nabídky a domluvy 

− beseda s tématem Právní vědomí a právní odpovědnost pro žáky 2. st. ZŠ 

7.3 Spolupráce s Poradnou Rožnov 

poradnaroznov.webnode.cz 

− pravidelné besedy pro žáky ZŠ i speciálních tříd s ohledem na věk a individuální potřeby 

žáků 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace
http://www.poradnaprozeny.eu/
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7.4 Spolupráce se SZÚ 

 http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/skola-a-zdravi- dislokované pracoviště pro 

Zlínský kraj - Vsetín 

−  dle nabídky programů pro školy 

− interaktivní programy pro děti 

7.5 Spolupráce s KPPP a ZDVPP Zlín 

pracoviště Valašské Meziříčí  

− programy dle nabídky 

7.6 Spolupráce s ostatními odborníky 

− KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí 

− s dětskými lékaři 

− psychologem 

− OSPOD  MěÚ 

− s Městskou policií, s Policií ČR 

− se Zdravotním ústavem Zlín, pracoviště Vsetín 

− s ČČK 

− s internetovým portálem E-bezpečí   

− Spolupráce s nízkoprahovým centrem Triumf – Rožnov pod Radhoštěm 

7.7 Spolupráce s T klubem - kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm 

− nabízí pestrou škálu pořadů pro děti, divadla, besedy 

Spolupráce s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Triumf klub, Rožnov pod 

Radhoštěm 

- tematické přednášky 

7.8 Spolupráce se ZUŠ Rožnov 

− výchovné koncerty pro všechny žáky školy  

− vystoupení žáků ZUŠ v Janíkové stodole 

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/skola-a-zdravi
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/interaktivni-programy-pro-deti
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7.9 Spolupráce s hudební skupinou Navalentým 

− vystoupení skupiny – koncert pro žáky 2x ročně (Vánoce a Den dětí) 

 

7.10 Spolupráce se speciálními školami v rámci okresu i mimo okres 

− sportovní dopoledne - čtyřboj 

− čtenářská soutěž 

− dopravní soutěž 

7.11 Další aktivity školy v oblasti prevence 

− zapojit žáky do preventivně výchovného programu hasičského záchranného sboru 

Zlínského kraje – Hasik.cz - www.hasik.cz - výchova dětí v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva 

− škodlivost kouření a alkoholu na lidský organismus (brainstorming), využití 

www.nekuratka.cz pro 1. stupeň ZŠ a speciální třídy 

− sledovat novinky projektu E-bezpečí, do něhož je škola zapojená a využívat nabídky 

prevence – spolupráce s E-bezpečí - www.e-bezpeci.cz 

o možnosti a využití online poradny 

o pravidelná účast při dotazníkovém šetření žáků, rodičů i pedagogů – výzkumy e-

bezpečí 

− testování třídních kolektivů – sociometrické zpracování třídních kolektivů 

− šetření školního metodika prevence:  

o dotazníkové šetření - průzkum šikany na 2. stupni ZŠ a třídy speciální. 

o závislosti - kouření, alkohol a jeho následky  

o dotazníkové šetření – rodiče – využití volného času u dětí 

o testování žáků – rizikové faktory v dopravě 

− ankety a besedy průběžně  

− informace žákům a TU o zřízení schránky na dotazy – skříňka důvěry, zřízení online 

skříňky důvěry – okamžitá zpětná vazba, možnost komunikace online. 

− Upozornění žáků na Linku bezpečí - 116 111, zdarma pro děti, mládež a studující do 

26 let, http://www.linkabezpeci.cz/ 

− informace žákům „Kde hledat pomoc“- telefonní čísla a internetové adresy 

− stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence pro návštěvy dětí:  

o st 12.30 – 13.30 hod čt 13.00 – 14.00 hod pá 12.00 – 13.00 hod 

http://www.hasik.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
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o po ústní dohodě možnost v jiném termínu 

 

− využití besed s pracovníky Městské knihovny 

− besedy, hry i multimediální programy v oblasti EVVO – školní i mimoškolní 

− seznámit se s další mezinárodní kampaní a „Stop dětské práci - je lepší chodit do 

školy“, která má za úkol přispět k odstranění dětské práce ve světě a podporovat 

vzdělání. www.stopdetskepraci.cz/  

− využití školní knihovny 

− tematické soutěže v rámci školy- jednorázové akce 

o pěvecká soutěž - Zlatý slavík 

o recitační soutěž 

o taneční soutěž 

o sportovní soutěže  

o olympiády speciálních škol 

− soutěže na regionální i krajské úrovni 

  

http://www.stopdetskepraci.cz/
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8. PROPAGACE PRÁCE ŠKOLY 

− regionální tisk – Spektrum, Valašský deník 

− vývěska – skřínka pro propagaci činnosti – před školou  

− vystoupení žáků (besídky) 

− webové stránky školy www.zsproznov.cz 

− https://www.facebook.com/zsproznov/ 

− portál www.rvp.cz  

− portál www.zkola.cz 

 

 

 

 

V Rožnově p. R. dne 25.10.2022 

 

 

 

       Bidláková Marie         Rybiařová Romana 

školní metodik prevence                    ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsproznov.cz/
https://www.facebook.com/zsproznov/
http://www.rvp.cz/
http://www.zkola.cz/
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Příloha 1 

Specifická primární prevence aplikována v běžné školní výuce v rámci ŠVP a učebních 
předmětů:  

 

1. stupeň 
Prvouka Škola, domov 

− školní řád 
− chování ve škole 
− cesta do školy, základy dopravní výchovy, pravidla silničního provozu pro 

chodce 
 

Rodina, kolektiv třídy 

− mezilidské vztahy v rodině, ve třídě 
− základy společenského chování 
− odlišnosti některých spolužáků, tolerance odlišnosti žáků 
− setkání s neznámými lidmi 
− prvky sexuální výchovy 

 

 Hygiena 

− osobní hygiena, sebeobsluha, užití hygienických potřeb 
− péče o zdraví, zdravotní potíže, bezpečné chování 
− ošetření poranění 

Přírodověda Člověk a jeho zdraví 

− denní režim 
− nemoci a prevence 

 

Bezpečnost silničního provozu 

− dopravní značky, bezpečnost na silnici 
 

Člověk 

− vývoj člověka 
− stavba těla, vnitřní orgány, první pomoc 

 

Péče o zdraví 

− návykové látky, nácvik odmítání 
− osobní nebezpečí 

 
Mimořádné události 

- zásady bezpečného chování v různých prostředích 
- styk s cizími lidmi 
- základní práva, žádost o pomoc v případě potřeby 

 

Vlastivěda Rodina 

- vztahy v rodině, chování lidí, práva a povinnosti  v rodině 
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− společenské chování 
 

Domov a jeho okolí 

- dopravní výchova 

Společnost 

− práva a povinnosti dítěte 
 

Osobní bezpečí 

− pomoc při hrožení, telefonní čísla, praktický nácvik řešení situací 

Tělesná 

výchova 

− bezpečnost při pohybových činnostech – prevence úrazu 
− osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i v nestandardním prostředí 
− pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport v rodině, zájmových 

kroužcích, správná životospráva 
− první pomoc 
− motivační, tvořivé a napodobovací hry, hry na zklidnění, relaxaci 
− pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel 
− spolupráce, komunikace 
− tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení 

Pracovní 

výchova 

Příprava pokrmů 

− zdravá výživa, zásady stravování, hygiena stravování 
− www.zdrava5.cz 

 
− společenské chování při stolování 
− hygiena a bezpečnost při práci 

-  osobní hygiena, hygiena oblečení 
− pracovní návyky, udržování pořádku, organizace vlastní práce 
− režim dne 
− první pomoc při drobném poranění 
− škodlivost alkoholu, cigaret, drog 

Informatika − základní pravidla práce s počítačem 
− hygiena u počítače 
− bezpečné prostředí počítače 

Průřezová 

témata - 

projekty 

Pomáhám sám sobě i druhým  

– sociální rozvoj, komunikace, spolupráce, řešení problémů 

- zaměření pozornosti dětí na lidi s jinými dispozicemi. Budování respektu, 
důvěry a empatie k handicapovaným 

- hodnoty, postoje, praktická etika 
-  

Moje rodina, rodiny mých kamarádů – lidské vztahy, kulturní rozdíly 

- vzájemné vztahy v rodině a tolerance k jiným rasám 

 

 

 

 

2. stupeň 

http://www.zdrava5.cz/
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Výchova ke 

zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Morální rozvoj 

− učí se řešit neshody, konflikty, nacvičuje přiměřené způsoby komunikace a chování 
mezi vrstevníky 
Podpora zdraví a její formy 

-prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví 

Rizika ohrožující zdraví 

- stres, frustrace, relaxační a regenerační techniky, posilování duševní 

odolnosti 

- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita, 

komunikace se službami odborné pomoci, praktické dovednosti 

Osobnostní a sociální rozvoj 

− seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací 

−  
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

- Výživa a zdraví 

- Tělesná a duševní hygiena 

− odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy 
− ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a 

úrazy 
− hepatitida, HIV/AIDS 

 
Dopravní výchova –  

www.zachrannykruh.cz,   

www.ibesip.cz 

- prevence nehodovosti 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

− komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 
− pohyb v rizikovém prostředí 
− konfliktní a krizové situace 

http://www.vychovakezdravi.cz/ 

-auto-destruktivní závislosti 

Poruchy chování 

- šikana, lež, krádeže, záškoláctví, vandalismus, sebepoškozování, agrese 

Dovednosti potřebné pro život 

- sebemotivace, sebevědomí, úcta, sociální dovednosti 

http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
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- Společenské problémy toxikománie 

- Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

Globální 

výchova 

− práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí zodpovědnosti za své postoje 
a činy 

− možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou 
− zásady komunikace - komunikační cvičení 

Občanská 

výchova 

− zákon o rodině, trestní zákon, trestní odpovědnost 
− využívání služeb pomáhajících organizací v krizových situacích 
− plánování volného času 
− společenské normy a pravidla, základy společenského chování 
− školní řád, práva a povinnosti žáků  
− žákovský parlament 
− řešit neshody, konflikt 
− www.stopnasili.cz 
− mezilidská komunikace základní pravidla chování 
− úcta k člověku, ohleduplnost, tolerance  
− kamarádství, přátelství 
− rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využití volného času 
− projev vandalismu, vztahy ve škole, ve třídě 
− zdravotní a sociální péče 
− druhy a postihy protiprávního jednání, trestná činnost mládeže 
− člověk a svoboda, člověk a on sám 

Přírodopis − biologie člověka 

Tělesná 

výchova 

− význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport – 
motivace pro sport v rodině, v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech 
v místě bydliště  

− hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
− zdravotní a psychosociální rizika zneužívání návykových látek, patologického 

hráčství, závislost na počítačích, pohyb v rizikovém prostředí – party, trestná 
činnost 

− pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty 
− vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí pro pohybové aktivity 
− záchrana a dopomoc 
− tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení, respekt k opačnému pohlaví 
− vztah ke sportu, zásady jednání a chování 
− spolupráce a komunikace 

Pracovní 

výchova 

− Zdravý životní styl – Veselá kuchařka se Zdravou pětkou (nadační fond 
Albert) – www.zdrava5.cz 

− úloha techniky v životě člověka 
− zneužití techniky – terorismus, zbrojení, násilí, izolace lidí nedostatkem 

komunikace 
− hygiena a bezpečnost práce  
− bezpečnostní předpisy 
− nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru 
− hygiena v době dospívání, menstruace, pohlavní hygiena, prevence pohlavních 

chorob 
− antikoncepce 

Informatika − Nebezpečí na internetu, komunikace online, sociální sítě, e-shop – snadný nákup 
čehokoliv 

− netholismus a nethománie – riziko zdravotní i sociální 
− patologické jevy – kyberšikana, kyberstalking 

Chemie − hořlaviny, výbušniny, jedy, žíraviny, dráždivé a zdraví škodlivé látky 

http://www.stopnasili.cz/
http://www.zdrava5.cz/
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Speciální třídy 
 

Výchova ke 

zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

− vztahy a pravidla soužití v rodině, partnerské vztahy 
− rozpad rodiny, příčiny 

Morální rozvoj 

− rozvíjení dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích, 
pomáhající a prosociální chování 

Změny v životě člověka 

− puberta, dospívání 
− tělesná, duševní a intimní hygiena, péče o tělo 

Vznik nového života 

− bezpečné sexuální chování mezi mužem a ženou 
− odpovědnost v sexuálním životě (antikoncepce) 
− nebezpečí pohlavních chorob, možnost přenosu infikovanou injekční 

stříkačkou 
− početí, těhotenství, porod 

 
Životní potřeby člověka 

− odpovědnost jedince za zdraví 
− rizika spojená s neuspokojováním základních životních potřeb 
− poruchy příjmu potravy 

Zdraví a nemoc 

− tělesné a duševní zdraví, zásady osobní a duševní hygieny, prevence 
nemocí 

− základní techniky první pomoci, přivolání pomoci 
− Zdravý způsob života a péče o zdraví 
− výživa a zdraví, zdravé stravování 
− zdravotní rizika, prevence 

Bezpečné chování v sociálním kontaktu 

− ochrana zdraví 
− pravidla slušného chování, mezilidské vztahy a komunikace 
− konfliktní a krizové situace 
− osobnostní a sociální rozvoj 
− pomáhající a prosociální chování 

Dopravní výchova 

− pravidla silničního provozu, bezpečnost v dopravě 
− www.zachrannykruh.cz 

 
Sociálněpatologické jevy 

− lež, krádež, útěky, záškoláctví, vandalismus, sebepoškozování, agrese 
− šikana, její formy, příčiny, následky 
− prevence, vyhledání pomoci, správné způsoby chování 

Násilí a agresivita - šikana 
Návykové psychoaktivní látky a jejich vliv na zdraví 

− Škodlivost užívání návykových látek, zdravotní a sociální rizika kouření a 
požívání alkoholických nápojů, účinky drog 

− nebezpečí setkání s dealerem 

http://www.zachrannykruh.cz/
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Vlastivěda Péče o občana 

− nebezpečí ohrožení sociálně-patologickými jevy 
− nevhodné užívání volného času 
− nebezpečí alkoholu a jiných drog 

Člověk ve společnosti 
- mezilidské vztahy, rodina 

Přírodověda Lidské tělo 

− Osobní hygiena 
− Nemoci a prevence 
− Sexuální výchova 
      Léčiva a návykové látky 

- Drogy, trvalé poškození zdraví 
 

Tělesná 

výchova 

− význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, rekreační a pohybové aktivity 
v rodině, vhodné a nevhodné cvičení 

− tolerance k druhým 
− spolupráce, fair play 
− vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb 
− spolupráce a komunikace 
− hygiena při TV, osobní hygiena 

Pracovní 

výchova 

− hygiena a bezpečnost práce 
− bezpečnostní předpisy 
− kolektivní práce 
− režim dne 
− sebeobsluha, práce v domácnosti 
− zdravá výživa 

Informatika − Nebezpečí na internetu, komunikace online, sociální sítě 
− kyberšikana 

 

Převážná část specifické a nespecifické preventivní činnosti se odehrává ve velké míře při výuce. 

Vzhledem ke složení žáků školy, počtu a rozdílným stupňům handicapu však provádíme velmi účinné 

aktivity, které nelze do výuky zařadit. 

− Adaptační hry v přírodě - vztahy mezi žáky, pravidla komunikace, šikana, záškoláctví, 

dopravní výchova - Vytváření přátelského prostředí ve vztahu žák-žák, žák - pedagog 

− Canisterapie - pozitivní psychosociální působení na děti, sociální rehabilitace 

− Veletrh sociálních služeb RpR - prezentace organizací poskytujících sociální služby 

− Muzeum regionu Valašsko (zámek Kinských Valašské Meziříčí) – výchovně 

vzdělávací programy, i pro žáky speciálních tříd - ekologie, doprava, bezpečnost, 

historie, kamarádství - jak se chovat v kolektivu, zážitkové a praktické činnosti, 

− Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm – výchovně vzdělávací 

programy 

− Divadlo Zlín - mezilidské vztahy, výchovné problémy, záškoláctví 

− Den bez aut - dopravní výchova, právní vědomí žáků - pravidla, dodržování norem 

− Muzikoterapie - terapeutický prostředek, skupinové hudební aktivity, cílem je zlepšení 

sociálních vazeb 

− Divadelní představení v místě školy, koncerty - mezilidské vztahy, výchovné 
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problémy, dopravní výchova, vztahy v rodině 

− Ekologické činnosti - vztahy, zdravý životní styl- vytvoření stabilního a zdravého 

přístupu k životnímu prostředí na celý život, k úctě k přírodě a ke všemu živému, 

k šetrnosti 

− Vzdělávací programy Městské knihovny - výchova k práci s informacemi - Posílení 

vztahů, kamarádské vztahy, řešení problémů, pravidla slušného chování, 

sebeovládání 

− Využití volného času 

− Dětský karneval - posílení pozitivních vztahů, spolupráce, ohleduplnost, skupinová 

práce, tolerance a respekt druhého 

− Exkurze do odborných učilišť- v rámci dalšího vzdělávání, prevence záškoláctví, 

intolerance, rasismu. Posílení vztahů, kolektivní spolupráce, rozvoj volních vlastností 

− Školní výlet - dopravní výchova, pozitivní kamarádské vztahy, zdravý životní styl, 

využití volného času, kultura, prevence záškoláctví 

 

rodiče 

− Vánoční a velikonoční workshop, setkání žáků, rodičů a pedagogů, tanec, zpěv, 

divadlo, rukodělné činnosti 

− Rodiče žáků s těžším a kombinovaným postižením - komunitní plánování v oblasti 

sociálních služeb - vedení školy, Diakonie VM 

 

 


