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Motto 

 ... drogy nejsou zakázané, protože jsou nebezpečné, 

 jsou nebezpečné, protože jsou zakázané ... 

 

ÚVOD 

Preventivní plán školy (dále jen PPŠ) je komplexním systémovým prvkem v realizaci 

preventivních aktivit na škole. Jeho realizace je pro školu a školské zařízení závazná a podléhá 

kontrole České školní inspekce. Pravidelně 1x ročně je vyhodnocován. Sledována je celková 

účinnost i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci PPŠ 

realizovány.  

Posláním preventivního plánu naší školy je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení 

v oblasti prevence, poskytnutí rady, pomoci a konzultace v oblasti projevů rizikového chování. 

Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje školní metodik prevence. Na základě 

výsledku evaluace je PPŠ každý rok aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám 

školy. Je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie primární 

prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. 

Na jeho tvorbě a realizaci se podílí celý pedagogický sbor, rodiče, odborníci a další instituce, které 

se zabývají prevencí rizikového chování.  

V podmínkách současné informační revoluce patří mezi základní potřeby a dovednosti člověka 

zejména schopnost komunikace, schopnost týmové práce, dostatek sebedůvěry a dobrá odolnost 

vůči stresu. Nemalé části mladých lidí se nedaří z různých důvodů vyrovnat se přiměřeně a 

zodpovědně s osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a různými 

náročnými životními situacemi. Působení na mladou generaci musí mít charakter výchovně 

vzdělávací. Musí jít o proces vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociální 

kompetence dětí a mládeže, o rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem 

sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. 

 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO OBLAST ŠKOLSKÉ PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

aktualizace k 1. 9. 2022 

 

STRATEGIE 

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

2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2019–2021 

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

2027 

• Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016–2021 

• Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2019–

2022 

• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–22 

 

ZÁKONY 

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

vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá 

účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, které 

nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  Ustanovení části první čl. I 

bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
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• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 

zákona  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  

• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  

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

„Tabákový Zákon“ 

• Zákon č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti – ohlašovací povinnost školy při 

neomluvených hodinách (novela zákona č.  482/1991 Sb.) 

• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (více o ohlašovací povinnosti 

školy) 

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

věcech mládeže 

 

VYHLÁŠKY 

• Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

• Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických 

pracovníků  

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 

ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-21149/2016) 

• Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve 

školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28) + přílohy pro jednotlivé typy 

rizikového chování: 

1. návykové látky                                                        

2. rizikové chování v dopravě 

3. poruchy příjmu potravy 

4. alkohol 

5. syndrom CAN 

6. školní šikanování 

7. kyberšikana 

8. homofonie 

9. extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

10. vandalismus 

11. záškoláctví 

12. krádeže 

13. tabák 

14. krizové situace spojené s násilím 

15. netolismus  

16. sebepoškozování 

17. nová náboženská hnutí 

18. rizikové sexuální chování 

19. příslušnost k subkulturám 

20. domácí násilí  

21. hazardní hraní  

22. dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS 
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Metodické doporučení MŠMT k PPRCH 

(příloha č. 13 – tabák, nově zpracováno podle právního stavu k 1. 2. 2022)  

Doporučení na formulaci ve školním řádu  

„Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat 

návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují." 

Tato změna naráží na užívání nikotinových sáčků a nealkoholických nápojů dětmi a mladistvými. 

Vzhledem k tomu, že nikotinové sáčky neobsahují tabák a nezahrnuje je přímo tabákový zákon a 

nealkoholická piva neobsahují alkohol, nevztahuje se k nim přímo legislativa. Legislativně je 

možné se opřít o to, že tyto látky připomínají látky návykové (alkoholické nápoje) a tedy je 

nevhodné, aby je děti užívali.  

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: 14423/99-22) 

 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci 

a postihu záškoláctví (č.j.: 10194/2002–14) 

související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č.  482/1991 Sb.) 

– ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

č. 359/1999 Sb. (změny – platné znění od 1. 1. 2015 – více o ohlašovací povinnosti školy) 

 

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.: 

25884/2003-24)      

 

Související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1. 6. 2015 

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

školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j.: 37 014/2005-25) 

 

Související dokumenty: 

Úmluva o právech dítěte. 

Evaluace a diagnostika preventivních programů. 

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu. 

Volný čas dětí a mládeže. 

Závislost na počítačových hrách. 

 

2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Odborné učiliště jako jeden z typů speciální školy je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je 

samostatně zřízeno pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, t.j.  žáků se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, které je 

realizováno pomocí speciálních metod, postupů, prostředků a forem. Speciální školy připravují 

žáky k začlenění do pracovního procesu a do života ve společnosti. Speciální vzdělávání se 

poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně 

pedagogického a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a 

závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. 

Součástí školy je internát se současnou kapacitou 29 ubytovaných, který poskytuje ubytování 

výhradně žákům školy. Zájemci o ubytování na internátu z řad žáků školy jsou ubytováni na 

základě smlouvy o ubytování na internátu na každý školní rok uzavřené mezi OU Křenovice a 

zletilým žákem, popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka. 
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Součástí školy je rovněž školní jídelna, jejíž kapacita je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy na 400 obědů denně. Jídelna připravuje stravu pro žáky a zaměstnance školy, děti a 

zaměstnance mateřské školy Křenovice, žáky a zaměstnance základní školy Křenovice a celodenní 

stravu pro žáky ubytované na internátu školy. K lepšímu využití svých hospodářských možností a 

odborností svých zaměstnanců škola provozuje od roku 1995 doplňkovou činnost – hostinskou 

činnost spočívající v přípravě stravy pro cizí strávníky.  
 

2.1  ÚDAJE O ŠKOLE 

Zařazení školy v Rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.7.2017 

Název školy:    Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 8 

Sídlo školy:    Křenovice 8 

     752 01 Kojetín 

Identifikátor zařízení (IZO):  600 026 973 

Identifikační číslo (IČO):  00 842 800 

Statutární orgán:   Mgr. Josef Plesník – ředitel  

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel:    Olomoucký kraj 

Adresa:                Jeremenkova 40 a 

     779 11 Olomouc 

Identifikační číslo (IČO):  60 609 460 
 

Součásti školy: 

1. Odborné učiliště  kapacita: 108 žáků IZO: 000 842 800 

2. Internát   kapacita:   29 lůžek IZO: 108 049 612 

3. Školní jídelna  kapacita: 400 jídel IZO: 103 144 552 

4. Základní škola  kapacita:   90 žáků IZO: 102 608 679 

5. Školní družina  kapacita:   12 žáků  IZO: 110 006 682 
 

Obory vzdělání: 

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální     10 žáků 

2. 79-01-C/01 Základní škola      90 žáků 
 

Střední vzdělání s výučním listem 

1. 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby, ŠVP Kuchař   48 žáků 

2. 66-51-E/01  Prodavačské práce, ŠVP Prodavač    48 žáků 

3. 41-52-E/01  Zahradnické práce, ŠVP Zahradník, aranžér              48 žáků 

4. 29-51-E/02  Potravinářské práce, ŠVP Pekař    16 žáků 

5. 75-41-E/01  Pečovatelské služby, ŠVP Pečovatel               48 žáků 

 

3.  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém rizikového chování žáků. Spočívá 

v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním i mimoškolním prostředí 

(šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, 

neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná 

porušování školního řádu). Je založen na spolupráci školní metodičky prevence s výchovnou 

poradkyní, třídními učiteli, ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a 

zástupci žákovské samosprávy ve třídách i na internátu. Cílem tohoto systému je podchytit 

problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k 

vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole. 

Školní metodička prevence zpracovává evidenci výskytu rizikového chování ve škole. Podle 
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závažnosti jednotlivých případů postupuje podle krizových scénářů doporučených metodickými 

pokyny MŠMT a úzce spolupracuje s vedením školy. Závažnější případy konzultuje s okresním 

metodikem prevence nebo jinými odborníky. 

V důsledku nepřítomnosti žáků ve škole ve druhém pololetí školního roku nebylo možné 

realizovat naplánované a předem sjednané preventivní aktivity.  

Počet hodin neomluvené absence se dle srovnání výsledků získaných dlouhodobým 

monitorováním tohoto problému většinou zvyšuje, ovšem někdy dochází i ke snížení.  Z toho 

vyplývá, že záleží na struktuře přijatých žáků, která se každý školní rok mění. 

Zredukovat závislost žáků na tabáku se nepodařilo ani přes veškeré preventivní intervence. Řešení 

tohoto problému předpokládá zejména spolupráci rodičů, která prozatím v této oblasti nefunguje. 

    

Co vyplývá z hodnocení PPŠ jako hlavní cíl pro tvorbu PPŠ pro tento školní rok  

Nadále monitorovat záškoláctví a vyvozovat přísná výchovná opatření při jeho zjištění. Zaměřit 

se na všechny druhy závislostí, neopomíjet snadnou dostupnost alkoholu a lehkých drog.  Usilovat 

o omezení závislosti žáků na tabáku bude v příštím školním roce opět jedním z hlavních úkolů 

všech pedagogů. Spolupracovat se všemi složkami, které se na prevenci podílí. Sledovat žáky 

z problematických rodin, hovořit s rodiči. Organizovat zážitkové programy zaměřené na konkrétní 

téma, určené pro danou cílovou skupinku žáků. Jsou pro ně přínosnější, zejména pokud jsou 

bezplatné a organizátor přijede přímo do školy. Také jsou žáky lépe přijímány než hromadné 

besedy a přednášky, za kterými je nutno dojíždět. 
 

4.  CÍLE, PRINCIPY A METODY PREVENCE 

 

4.1.  DLOUHODOBÉ CÍLE 
 

V PPŠ jsou stanovovány cíle prevence. K nim patří upozorňování na nebezpečí uvedených jevů, 

zaměření na zdravý životní styl, na zvyšování odolnosti vůči negativním jevům a výchova 

sebevědomého mladého člověka. Vhodně provázat témata prevence s výukou v jednotlivých 

předmětech. Problematikou rizikových projevů chování (dále jen RPCH) se aktivně zabýváme, i 

když víme, že výsledky našeho úsilí nemusí být vždy zcela viditelné. Jde nám i o účelné využívání 

volného času. Hlavním cílem PPŠ je předcházet rizikovému chování žáků, snižovat negativní 

projevy chování a eliminovat jejich další rozvoj.  

4.1.2. KRÁTKODOBÉ CÍLE 
 

Zredukovat závislost žáků na tabáku, zamezit záškoláctví a občasným krádežím.  

Poukazovat průběžně na nebezpečí v kyberprostoru přes sociální sítě.  

Nedopustit zneužívání snadno dostupného alkoholu a lehkých drog. 

Působit v oblasti formování prosociálních postojů, rozvíjet pozitivní sociální chování,  

schopnost respektu, empatie a dovednosti žáků i studentů. 

Napomoci žákům k otevřené komunikaci, toleranci a umění nahlédnout do problému 

z perspektivy druhého. 

Podněcovat žáky ke změně zaběhnutých vzorců negativního jednání v třídním kolektivu  

a posilovat pozitivní vztahy.  

Vést žáky k samostatnému rozhodování a vlastní zodpovědnosti. 

Nabídnout možnost poradenství žákům, studentům a rodičům (rodinným příslušníkům) v  

problematice rizikového chování.  
 

Cílové skupiny 

- všichni žáci a jejich rodiče 

- pedagogové 

- metodik prevence 

- výchovný poradce 

- ředitel školy 
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4.2.  PRINCIPY  

Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu 

stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. V tomto 

smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky žáky k osvojování norem 

mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a 

individualitu žáka a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, 

humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní 

odpovědnost jedince.  

 

Přístupnost - časová a prostorová dostupnost programu pro každého, kdo spadá do cílové skupiny. 

Respekt - respektování jedinečnosti každého s ohledem na druhé. 

Otevřenost - otevírání prostoru pro podněcování dialogu a diskuze. 

Dlouhodobost - dlouhodobá spolupráce s  kompetentními organizacemi, preference 

dlouhodobých programů prevence. 

Komplexnost – využití bio-psychosociálního modelu, volba metod respektujících tento model. 

Interaktivnost – využití interaktivních forem práce. 

Zážitkovost – vytváření příležitosti ke skupinovému prožitku, zažití sebe samých v různých 

neobvyklých, náročných situacích zaměřených dle tématu, vedoucích k pedagogickému cíli. 

Orientace na podporu žádoucího chování, zaměření na změnu negativních projevů chování. 

Tolerance - podpora dobrých lidských vztahů a ochrana před všemi formami diskriminace, 

předsudků a nálepkování. 

 

4.3.  METODY 

V rámci výuky, kromě tradičních metod práce, budeme využívat také další aktivity, které se nám 

osvědčily. Mimo jiné se budeme snažit co nejvíce začleňovat do všech vyučovacích předmětů a 

do výchovy mimo vyučování výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Některé používané metody práce: 

- výklad (informace) 

- besedy, diskuze 

- účast na kulturních akcích 

- výtvarné práce, koláže, referáty, soutěže 

- skupinová práce ve třídě 

- pohybové aktivity 

- nabídka mimoškolních aktivit 

- posilování osobnosti žáka, uvědomění si zodpovědnosti 

PPŠ je doplňován a podporován Školním řádem, Vnitřním řádem internátu, Celoročním plánem 

činnosti školy, Celoročním plánem internátu, příkazy ředitele školy a rozhodnutími ředitele školy 

v rámci správního řízení. 

5.  ROVINY PREVENCE VE ŠKOLE  

Škola - žák      

- působení třídních učitelů v rámci třídnických hodin    

- vyučující v rámci vybraných vyučovacích hodin   

- působení metodika prevence 

- činnost výchovného poradce 

- pomoc speciálního pedagoga žákům      

- podpora ředitele a vedení 

- spolupůsobení ostatních zaměstnanců    

- volnočasové aktivity, sportovní akce 

- zážitkové kurzy pro žáky (turistické, lyžařské) 
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- metodické komise, pedagogické rady  

 

Škola - žák – rodina 

- rozhodující vliv rodiny na žáka   

- spolupráce s rodiči při rodičovských schůzkách  

- spolupráce s rodiči prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, písemně 

- spolupráce s rodiči osobně kdykoliv dle potřeby   

- kulturní a společenské akce 

- dny otevřených dveří 

- působení školské rady 

- školní výchovná komise 

Škola - žák - státní a jiné kompetentní instituce 

- KAPPA – HELP Přerov, občanské sdružení 

- Magistrát Města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

      -     Městský úřad Kojetín, oddělení vnitřních věcí, školství a kultury 

- Městská Policie Kojetín, oddělení prevence kriminality mládeže 

- Úřad práce Přerov 

- Policie ČR Kojetín 

- PPP Olomouckého kraje 

- OSPOD (sociální kurátoři) 

- SPC, SVP    

- Poradenské centrum pro problémy se závislostmi v Kojetíně 

- Státní zdravotní ústav 

 

6.  ÚKOLY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 Ředitel školy vytváří podmínky pro jednotné působení metodika prevence, výchovného poradce 

i ostatních pedagogů, aby došlo k co nejširšímu působení na žáky. Zajišťuje podmínky pro 

realizaci prevence v oblasti rizikového chování, má zájem na soustavném vzdělávání všech 

pracovníků školy. Zajišťuje spolupráci s rodiči a seznamuje je s preventivní činností školy. Provádí 

pravidelnou aktualizaci webových stránek školy a tím zabezpečuje informovanost o postojích 

školy k preventivní strategii. Prevenci rizikových projevů chování řeší Vnitřní směrnice ředitele 

školy č. 48 Odborného učiliště Křenovice a její přílohy. 

Metodik prevence zpracovává Preventivní program školy, zabezpečuje přednáškovou činnost, 

informuje žáky a pedagogy o nabízených preventivních programech, vypracovává a zpracovává 

dotazníková šetření, o zjištěných výsledcích informuje ředitele školy a ostatní pedagogy, poskytuje 

dle potřeby žákům i rodičům konzultace (viz. konzultační hodiny). 

Výchovný poradce se podílí na vypracování PPŠ i na realizaci plánovaných akcí a vede evidenci 

žáků s poruchami učení a chování včetně materiálů o provedených vyšetřeních v PPP, vede 

evidenci neomluvené a zvýšené omluvené absence žáků školy, záznamy z jednání ŠVK, poskytuje 

dle potřeby žákům i rodičům konzultace (viz. konzultační hodiny). 

Třídní učitelé a učitelé odborných předmětů pracují podle ŠVP, v němž jsou zapracována 

témata z oblasti prevence rizikových projevů chování a zařazují je do vyučovacích hodin, 

spolupracují se školním metodikem prevence, účastní se programů a akcí související s prevencí 

rizikového chování a podílí se na jejich organizaci. Motivují k vytvoření vnitřních pravidel třídy, 

která jsou v souladu se školním řádem, a dbají na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené 

bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporují rozvoj pozitivních 

sociálních interakcí mezi žáky třídy, zprostředkovávají komunikaci s ostatními členy 

pedagogického sboru a jsou garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků 

třídy. Získávají a udržují si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí. 
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Učitelé praktického vyučování působí výchovně na žáky během odborného výcviku, 

spolupracují se školním metodikem prevence, účastní se programů a akcí souvisejících s prevencí 

rizikového chování a podílí se na jejich organizaci. 

Vychovatelé internátu pracují podle ŠVP pro IN, v němž jsou zapracována témata z oblasti 

prevence rizikových projevů chování a zařazují je do výchovně vzdělávacího procesu, vytvářejí 

nabídku volnočasových aktivit, aby předcházeli vzniku rizikového chování. Svou činností v rámci 

prevence působí především na žáky ubytované na IN. 

Žákovská a internátní samospráva, kterou tvoří zástupci všech oborů a kterou si žáci sami zvolí 

ze svých řad, se schází s vedením školy, podává návrhy a řeší problémy vzniklé ve škole nebo na 

internátu. Má tedy rovněž svůj význam v oblasti prevence. 

 
6.1.  DALŠÍ ÚKOLY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Pravidelně monitorovat problematiku rizikových projevů chování 

1. návykové látky, 2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu potravy, 4. alkohol,              

5. syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. extremismus, rasismus, 

xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové 

situace spojené s násilím, 15. netolismus, 16. sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí,       

18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. domácí násilí, 21. hazardní hraní, 

22. dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS.  

Provádět screening  

Formou dotazníků, pokud budou odhaleny problémy v určité oblasti, zaměřit se na jejich nápravu 

a řešení. Dotazníky budou zaměřeny na informovanost žáků a výskyt návykových látek ve škole, 

trávení volného času, zahrnutí volnočasových aktivit, výskyt rizikových forem chování, 

informovanost žáků o problémech lidské sexuality včetně sexuální orientace, otázky související s 

šikanou, kyberšikanou a agresivitou, stav skutečností oproti minulému školnímu roku. 

K monitorování RPCH ve škole využíváme interaktivního výukového programu „Drogy trochu 

jinak“. Cílem je dospívající mládež zábavným a efektivním způsobem seznámit s problematikou 

drog v dotaznících a testech. Tento výukový program nabízí také hry, kvízy, křížovky a 

osmisměrky, které žákům prozradí mnohé o správnosti jejich chování, využívání volného času, 

zdravotním stavu, rodinných vztazích, sociální zdatnosti a vědomostech.  

Systém předávání informací o realizaci PPŠ ve škole 

Všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci si uvědomují nutnost preventivního působení na žáky. 

Jsou seznamováni s PPŠ na poradách jednotlivých úseků a v metodických komisích.  PPŠ je také 

zasílán všem pedagogům v elektronické podobě na pracovní e-mailovou adresu.    

Preventivně vzdělávací programy pro pedagogy 

Dle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (plán DVPP) který je součástí 

celoročního plánu práce školy jsou stanoveny cíle pro školní rok v oblasti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků školy. V plánu jsou zohledněny priority vyhlášené ministerstvem 

školství pro daný školní rok. Plán vychází z vnitřní směrnice ředitele školy č. 46 - DVPP, obsahuje 

konkrétní vzdělávací akce a individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích, jichž se 

pedagogičtí pracovníci školy v daném školním roce zúčastní a je postupně doplňován dle aktuální 

nabídky akreditovaných vzdělávacích zařízení. 

Spolupráce školy a rodičů  

Třídní učitelé a vychovatelé seznámí žáky, u nezletilých jejich zákonné zástupce s postupem školy 

při výskytu zneužívání návykových látek ve škole (seznámení se Školním řádem a Vnitřním řádem 

internátu). 

Do výchovně vzdělávacího procesu na školách a ve školských zařízeních je třeba také zapojit 

rodiče žáků, kteří jsou posléze zpětnou vazbou. také pozitivně ovlivňováni směrem k přijetí a 

osvojení zdravého životního stylu. Je nezbytné zabezpečit informovanost rodičů prostřednictvím 

webových stránek školy o postojích školy k preventivní strategii a o oblasti rizikového chování. 
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Rodičům jsou předány letáky o návykových látkách a jsou seznámeni se jmény pedagogů, na které 

se mohou obrátit v případě problémů tohoto typu.  

Zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem. 

Informovat i ostatní personál a ostatní zaměstnance školy na poradě o programu. 

Připravit aktivity pro žáky a dát jim prostor v jednotlivých vyučovacích předmětech i v celkovém 

působení školy. 

 

7.     ZÁSADY PŘÍPRAVY PPŠ A JEHO REALIZACE VE ŠKOLE 

Dohodnout základní pravidla realizace programu ve škole.  

Seznámit kolegy s filozofií programu a zaangažovat je do jeho realizace.  

Znát cílové skupiny (jejich jazyk, hodnoty, vzory). 

Snažit se zajistit vhodné místo pro realizaci aktivit dle možnosti ne v klasické třídě, 

pokud se nejedná o problémy, které jsou zakomponovány v jednotlivých předmětech. 

Důležitá a nezbytná je odborná připravenost dospělých. 

Nutnost vážit slova, která používáme (riziko návodu). 

Mít materiálové zajištění, není-li tato aktivita v rámci výuky.  

Důležité je navodit atmosféru důvěry. 

Stanovit konzultační hodiny pro setkání se ŠMP.  

Realizovat volnočasové aktivity. 

Shromáždit všechny dostupné informace o institucích, organizacích a odbornících, kteří v  

oblasti prevence působí (např. PPP, K Centrum, KAPPA HELP, a jiná zařízení).  

Spolupracovat i s ostatními odborníky, lékaři, nízkoprahová zařízení, oddělení péče o dítě a  

rodinu, sociální kurátoři oddělení sociální prevence, pracovníci soudu, policie městská i státní, 

okresní protidrogový koordinátor a jiné.  

Spolupracovat s dalšími orgány státní správy a místní samosprávy, obecní úřady všech úrovní,  

úřady práce.                                                                                                                       

Spolupracovat se sportovními a zájmovými organizacemi, nadacemi a institucemi, které se 

zabývají využitím volného času dětí a mládeže.  

Vést záznamy o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu školního roku (písemné 

hodnocení na pedagogických poradách) při hodnocení a měření efektivity je důležitá zpětná 

vazba (lze využít dotazníků, slohových prací, informací u ŠMP, vedení školy, u žáků a rodičů).  

 

Dohoda o realizaci programu primární prevence uzavřená mezi KAPPA HELP o.s. a naší 

školou garantuje ze strany KAPPA-HELP realizaci kontinuálního preventivního programu a ze 

strany školy zajištění účasti žáků. Z obou stran jde o dlouhodobý společný monitoring a řešení 

rizikového chování a zneužívání legálních i nelegálních návykových látek ve škole. KAPPA HELP 

v Přerově nabízí a realizuje přímo ve škole celou řadu programů a služeb. Cílem je poskytovat 

bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času, pomoc dětem a mládeži při řešení jejich 

aktuálních problémů a působit preventivně proti různým formám rizikového chování. 

 

Plánujeme V průběhu školního roku budeme reagovat na nabídku programů externích organizací 

k realizaci PPŠ. Nadále plánujeme spolupracovat s organizací Člověk v tísni, Podané ruce, 

se Státním zdravotním ústavem aj. a využívat jejich nové nabídky programů. Nespecifickou 

prevenci provádíme dle plánu akcí jednotlivých oborů vzdělávání a dle plánu aktivit pro žáky 

ubytované na internátu. 

 

Měření efektivity programu  

Měření efektivity bude probíhat formou anonymních dotazníků, anket a pohovorů. Konkrétní 

výsledky sociologického dotazníku budou využity ke stanovení dalších postupů zajišťujících 

ochranu žáků a další pomoci s ohledem na zjištěné skutečnosti.  
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8. BEZPEČNÁ ŠKOLA 

Školní řád a Vnitřní řád internátu 

Jsou zde ukotvena práva a povinnosti žáků, rodičů a podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných 

vztahů. Školní a internátní řád informuje o provozu a vnitřním režimu školy a internátu; upravuje 

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany žáků před rizikovými projevy chování, 

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze 

strany žáků. S jeho obsahem jsou učitelé, všichni zaměstnanci, žáci i zákonní zástupci seznámeni 

na začátku školního roku. Školní a internátní řád je také přístupný na webových stránkách školy. 

Krizový plán školy 

Škola má vypracovaný krizový plán pro jednotlivé projevy rizikového chování. Tento plán by měl 

sloužit jako návod prvotního postupu v případě výskytu rizikového chování žáků. Do plánu jsou 

zařazeny ty druhy rizikového chování, které vyžadují okamžité, bezodkladné řešení a rychlou 

orientaci v časové tísni. Součástí je i popis organizační struktury školy z hlediska metodiky 

prevence. Dále seznam rizikových míst školy a jejich zajištění. 

Riziková místa školy 

Za riziková místa na škole považujeme šatny pro žáky, toalety, schodiště, dvůr školy a zahrada. 

V těchto oblastech je zajištěn pedagogický dohled.  

 

ZÁVĚR 

Prevence ve školách je nedílnou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu a je úkolem 

všech pedagogů soustavně působit na žáky i na jejich rodiče tak, aby byly rizikové projevy 

chování ve školách minimalizovány, v nejlepším případě odstraněny. 

                                                                                                            

 

 Bc. Dagmar Luxová 

 školní metodik prevence 

 

 

KONTAKTY NA ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY 

 

Název a adresa školy: 
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 

č.p. 8, 752 01 Křenovice 

 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Jitka Krčková 

Telefon: 581 769 045, kl. 32; 607 652 177 

Mail: krckova@oukrenovice.cz 

Konzultační hodiny: úterý         7.00 -   9.15 hodin 

  pátek       10.00 - 12.00 hodin 

    

Školní metodik prevence: Bc. Dagmar Luxová 

Telefon: 581 769 045, kl. 20, 724022673 

Mail: vychovatel@oukrenovice.cz 

Konzultační hodiny: dle potřeby 

   

   

INFORMAČNÍ VITRÍNA 

Budova „N“ – chodba první patro:  

- nabídkové programy,  

- letáky,  
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- informace,  

- důležitá telefonní čísla, PPŠ. 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY „UCHO“     

Je umístěna na viditelném místě poblíž sborovny budovy „N“ a u služebny na IN. Cílem je 

nabídnout žákům anonymní možnost svěřit se s případnými problémy a dotazy. 

 

KONTAKTNÍ LINKY POMOCI V NESNÁZÍCH 

Policie ČR       158 

Tísňové volání z mobilního telefonu    112 

Fond ohrožených dětí      224 221 137   www.fond.cz 

Linka důvěry Dětského krizového centra   241 484 149   www.ditekrize.cz 

Krizová linka Dětského krizového centra   469 623 899   www.spondea.cz 

Linka dětské pomoci (7.00 - 20.00 hod.)   377 260 221 

Krizová linka k šikaně pro učitele, žáky, rodiče  286 881 059 

Poradenská linka pro pedagogy při řešení problémových  

situací ve škole      841 220 220 

 

Linka 116 000 - bezplatná nonstop telefonická služba    

- linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky  

      - služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče  

      - linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné)  

 

Odborníci na Lince jsou připraveni probrat podrobně otázky, nejasnosti a pochybnosti týkající 

každodenní práce a života ve škole:  

      Vztahy ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace již 

učiněných kroků, následná práce se skupinou.  

      Vztahy ve škole mezi pedagogy a žáky  

      Jakékoli rizikové chování žáků/studentů (nerespektování pravidel, ubližování a agresivní 

jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné tendence)  

      Podezření na projevy domácího násilí, zneužívání, týrání, zanedbávání péče  

V případě ohrožení dítěte aktivně konáme a alarmujeme systém pomoci. Disponujeme pověřením 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD), což znamená, že jsme partnery v komunikaci s 

OSPOD a dalšími pomáhajícími organizacemi.  

 
LITERATURA A PRAMENY, POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU ŠKOLY 

Čáp D.: Šikana: Mýty a realita. 

Kolár, M.: Skrytý svět šikanování ve školách 

Kolár, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách 

Komerční sexuální zneužívání dětí Násilí na dětech (Sborník z 1. národní konference), Praha 

2001 

Matějček, Zdenek: Co, kdy a jak ve výchově dětí 

Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová sít (rodina v nejrůznějších situacích, další 

odborná literatura) 

Míček Libor: Sebevýchova a duševní zdraví (sebepoznání, autoregulace, relaxační metody) 

Nešpor, Karel: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (závislosti, terapie, 

zkušenosti, prevence, návykové látky) 

Nešpor, Karel: Jak přestat brát drogy (svépomocná příručka) 

Nešpor, Karel: Slovník prevence problémů způsobených návykovými látkami 

Nešpor, Karel: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí.  
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Nešpor, Karel: Zásady efektivní primární prevence 

Nešpor, Karel, Csémy Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti (prevence, příznaky drog, závislosti, 

co dělat při návyku) 

Presl, Jiří: Drogová závislost (obecně o drogách, příčiny drogové závislosti, její příznaky, 

kontaktní adresy) 

Ringová, Gabriele: Sexualita - 100 otázek a odpovědí (o sexu pro mladistvé) 

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi 

ČASOPISY 

Prevence  

Závislosti a my 

Drogy 

Závislost  

Bulletin 

CD ROM(DVD) 

Katka 

Mezi nimi 

Pravidla o drogách 

Piko 

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY 

Zákony a vyhlášky 

Metodické pokyny 

Vnitřní směrnice ředitele školy 

ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

Homofobie v žákovských kolektivech 

Kyberšikana a virtuální „přátelství“ 

Interaktivní učebnice PRCH dětí a mládeže aneb Jak prožít štastné dětství 

INTERNETOVÉ ODKAZY 

Wikipedie  

https://cs.wikipedia. rizikové projevy chování  

 You tube  

https://www.youtube.com  sociálně patologické jevy 

MŠMT 

http://www.msmt.cz/ 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Krizový plán školy   

- Školní program proti šikanování   

- Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

 

Tyto dokumenty jsou platnými přílohami Preventivního plánu školy a jsou přístupné na webových 

stránkách i ve sborovnách školy, aby byly připraveny k použití v případné krizové situaci. 

 

https://cs.wikipedia/
https://www.youtube.com/
http://www.msmt.cz/

