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Preventivní program sociálně patologických jevů 

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, p. o. 

  

I. Úvod 

 

Školu ve školním roce 2021/2022 navštěvuje 123 žáků. Preventivní program vychází z metodických 

pokynů a dalších dokumentů MŠMT, reaguje na vyhodnocení realizace preventivního programu v předchozím 

roce, zohledňuje aktuální problémy a vytváří rámec a východiska pro jejich aktuální začlenění do preventivního 

programu školy, bere na zřetel venkovské prostředí, omezené časové, personální a finanční možnosti, dbá však 

na maximální možnou efektivitu. 

Na tvorbě a realizaci preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy, koordinace 

a kontrola realizace je v kompetenci školního metodika prevence. 

 

II. Cíle 

 

Program je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostnímu a sociálnímu 

rozvoji, rozvoji jejich sociálně komunikativních dovedností, formování žádoucího žebříčku hodnot, odmítání 

projevů sebedestrukce, agresivity a porušování zákona a přirozené začlenění dítěte do sociálního prostředí. 

Obecným a dlouhodobým cílem je prevence všech sociálně patologických jevů (násilí a šikanování; 

záškoláctví; kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování; ohrožení mravnosti a ohrožování 

mravní výchovy mládeže; xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus; závislost na politickém a 

náboženském extremismu, včetně sekt a sociálně patologických náboženských hnutí; užívání návykových látek, 

včetně opomíjeného alkoholu a kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek; onemocnění HIV/AIDS a dalšími 

infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek; netolismus, tj. virtuální drogy a patologické 

hráčství – gambling; divácké násilí; komerční sexuální zneužívání dětí, syndrom týraných a zneužívaných dětí, 

domácí násilí, poruchy příjmu potravy, tj. mentální bulimie, mentální anorexie; dopravní přestupky a nekázeň). 

Krátkodobým cílem je kladení většího důrazu na prevenci šikany,  projevů agresivity, užívání návykových 

látek , včetně tabáku a alkoholu, projevů vandalismu a dopravní nekázně. 

Veškeré cesty které vedou k těmto cílům mohou být aktuálně doplňovány i nad rámec tohoto minimálního 

programu. Aktivity školy jsou směřovány k efektivní primární prevenci, teprve realizace a čas však ukážou 

konkrétní výsledky programu. 

 

III. Cílová skupina 

Žáci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, pracovníci školy, rodiče žáků. 
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IV. Zázemí a východiska 

• platné školské dokumenty pro oblast primární prevence 

• koncepce primární prvence na úrovni státu, kraje, obce 

• dlouhodobá preventivní strategie školy 

• řád školy, včetně postupů školy při výskytu rizikových forem chování žáků 

• spolupráce, odpovědnost a osobní nasazení všech pracovníků školy (ředitel, školní metodik, výchovný 

poradce, třídní učitelé, pedagogický sbor) 

• monitoring a diagnostika chování žáků (tříd) 

• spolupráce s okresním metodikem prevence, PPP Semily a dalšími organizacemi v regionu 

• informační zdroje, vzdělávací programy 

• dostupnost volnočasových aktivit pro žáky školy 

• „peer program“ pro žáky či jeho alternativa 

 

V. Realizace a metody 

• na realizaci se podílejí: ředitel, školní metodik, výchovný poradce, třídní učitelé, ostatní členové 

pedagogického sboru, ostatní pracovníci školy 

• metody - důraz je kladen na komunikaci   

 - některé další používané metody práce: 

▪ výklad (informace) 

▪ samostatná práce (referáty, informace z tisku...) 

▪ besedy, diskuse 

▪ sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání 

▪ skupinová práce , práce ve dvojicích 

▪ celoškolní projekty  

▪ dramatická výchova 

▪ „peer program“ a podobné aktivity 

▪ dotazníkové šetření a ankety 

 

VI. Aktivity zaměřené na žáky školy - I. stupeň - mladší školní věk 

 

Primární prevence je realizována především třídními učiteli ve vyučovacích hodinách, důraz je kladen na: 

▪ navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě  

▪ osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních 

informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami  

▪ základy etické a právní výchovy  

▪ všestranný rozvoj osobnosti žáka  
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▪ včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech  

▪ důraz na spolupráci s rodiči  

▪ nabídka volnočasových aktivit  

▪ návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod.  

▪ účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních, …  

 

Konkrétní témata a oblasti působení ve výuce: 

▪ osobní bezpečí 

▪ základní zásady mezilidské komunikace, nebezpečí při komunikaci s cizími osobami 

▪ vztahy v dětském kolektivu 

▪ každý člověk je jiný, lidé kolem nás, multikulturní výchova 

▪ základní hygienické návyky 

▪ využití volného času 

▪ domov, rodina, důvěra, vztahy 

▪ lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, odlišnost mezi pohlavími 

▪ režim dne 

▪ vztahy mezi lidmi 

▪ chování v krizových situacích 

▪ pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti 

▪ ochrana proti obtěžování cizí osobou 

▪ životospráva a důsledky nevhodných návyků 

▪ pojmy drogová závislost, léčivé a návykové látky, poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu 

 

VII. Aktivity zaměřené na žáky školy - II. stupeň – starší školní věk 

 

 Realizaci provádějí všichni vyučující druhého stupně. Témata z oblasti prevence jsou zapracována do 

předmětů: výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura, 

zeměpis. 

 

 Aktivity pro žáky směřují: 

▪ výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů 

chování  

▪ komunikace a prevence  

▪ „peer program“ a jiné vrstevnické aktivity 

▪ vytváření příznivého klimatu ve třídních kolektivech 
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▪ účast na sportovních, vzdělávacích a jiných soutěžích , kulturní akce, exkurze, projektové a tematické 

dny, besedy 

▪ aktivity žáků směřující k vytváření vlastních pozitivních programů a činností 

▪ nabídka volnočasových aktivit  

 

Konkrétní témata a oblasti působení: 

▪ zdravý životní styl 

▪ komunikace mezi lidmi a mezilidské vztahy 

▪ vhodná náplň volného času 

▪ ochrana zdraví, péče o zdraví, život s handicapem 

▪ rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince 

▪ osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích, drogy a jejich dělení, účinky, prevence, rizika 

zneužívání návykových látek, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém, tělesné, duševní a 

sociální změny u závislého člověka 

▪ způsoby odmítání 

▪ možnosti odborné pomoci 

▪ sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci 

▪ zdravé sexuální chování, volba životního partnera, sexuální násilí 

▪ osobní bezpečí, agresivita, šikana, různé formy násilí 

▪ řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty  

▪ sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti 

▪ sociální a etická výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem 

▪ právní odpovědnost, trestní normy 

 

Některé další aktivity školy pro žáky 

 

 Některé další aktivity ve škole mající vliv na prevenci výskytu nežádoucích jevů a vychovávající žáky ke 

zdravému životnímu stylu: 

• prevence patologických jevů zapracována do průřezových témat ŠVP školy 

• zakotvené projektové dny školy v ŠVP (Branný závod; Poznej svou obec, svůj region;  

Den barev; Vánoční besídka; Bezpečnost na silnici a první pomoc; Den evropských jazyků; Den země; 

Sportovní den) 

• beseda se zástupci Policie ČR 

• tematické akce (aktuálně, dle nabídky a potřeb – např. o poruchách příjmu potravy) 

• spolupráce s PPP Semily, SVČDM Turnov, OR AŠSK, KRNAPem, Společenským domem Jilm, Policií 

ČR, školami v okrsku a okrese, … 
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• zapojení do humanitárních a ekologických akcí 

• aktivity Školního sportovního klubu Roztoky u Jilemnice (organizace sportovních aktivit ve škole i 

mimo školu, zajištění účasti na soutěžích a turnajích, celodenní i vícedenní sportovní akce) 

• výtvarný kroužek, hra na kytaru, jazykové a zdravotní 

• základy první pomoci 

• zprostředkování pomoci při výběru volnočasových aktivit v regionu (např. rybářský kroužek Jilemnici) 

• podíl žáků na www stránkách školy:  http://www.skolaroztoky.cz/ 

• odborná knihovnička, informační a podobné materiály 

• rekreační přestávky 

• klobouk důvěry 

• program pro třídu  

• sociální hry, hraní rolí, obhajoba vlastního názoru, trénování způsobu odmítání 

• „peer program“ 

• kulturní a vzdělávací akce  

• a jiné aktuálně zařazené činnosti 

 

VIII. Znalostní kompetence žáků 1. stupně: 

• definovat rodinu jako zázemí a útočiště  

• zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými  

• mít základní sociální dovednosti  

• umět se chránit před cizími lidmi  

• mít základní zdravotní návyky  

• umět si správně zorganizovat svůj volný čas  

• umět rozlišit léky a návykové látky  

• znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách  

• znát následky užívání návykových látek  

• umět odmítat  

 IX. Znalostní kompetence žáků 2. stupně: 

• pojmenovat základní návykové látky  

• znát jejich účinky na lidský organizmus  

• orientovat se v problematice závislosti  

• znát základní právní normy  

• vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku  

http://www.skolaroztoky.cz/
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• posilovat své sebevědomí  

• správně se rozhodovat, odmítat  

• zaujímat zdravé životní postoje  

• orientovat se v problematice sexuální výchovy  

• bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc  

• zvládat základní sociální dovednosti  

 

X.  Úkoly a činnost učitelů  

 

▪ tvorba pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně 

patologických jevů, spolupráce s ředitelkou, metodikem prevence, výchovnou poradkyní a třídními 

učiteli  

▪ věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů 

asociálního chování mezi žáky – soustředit se zejména na problematiku šikany.  

▪ prevenci založit na dostatečném informování (např. kouření, alkohol, šikana) 

▪ sledovat opakující se krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví; spolupráce s rodiči žáků s 

tendencemi vyhýbat se školní docházce  

▪ sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu  

▪ další vzdělávání a účast metodika prevence a výchovného poradce na okresních setkáních 

▪ informování, metodická pomoc, zpřístupňování materiálů členům pedagogického sboru.  

▪ osobní nasazení a příspěvek pedagoga k příjemnému sociálnímu klimatu ve škole 

 

XI.  Aktivity pro rodiče a veřejnost 

 

▪ seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu projevů nežádoucího chování (řád školy, dopis 

ředitelky školy rodičům) 

▪ seznámení rodičů s PP při třídních schůzkách 

▪ pravidelné informace o prospěchu a chování žáků (třídní schůzky, telefonicky, osobní pohovory) 

▪ fungování školské rady 

▪ pozvánky na akce pořádané žáky a učiteli školy 

▪ tendence zapojit rodiče do vedení kroužků a zájmové činnosti pro děti v obci 

▪ společné kulturní akce a poznávací zájezdy pro žáky, rodiče a učitele 

▪ nástěnky ve škole 

▪ webové stránky školy http://www.skolaroztoky.cz/ 

▪ poradenská činnost – např.: 

http://www.skolaroztoky.cz/
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1. nabídka propagačních materiálů  

2. poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání  

    sociálně nežádoucího chování u dětí 

3. upozornit na internetové poradenství  

▪ poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně nežádoucího 

chování u dětí 

 

XII. Přístup k problémovým žákům, kroky při výskytu patologických jevů ve školním    

         prostředí - zásady 

• citlivě a důsledně vyhodnotit situaci (nebezpečnost; ochrana zdraví, oběti; trestný čin / přestupek) 

• svolání poradenského týmu (alespoň dvou členů, tj. ředitelka, výchovná poradkyně, metodik, třídní 

učitel) 

• individuální i skupinový rozhovor (oběť, svědci, viníci, uživatelé)  

• dle školního řádu, který zohledňuje doporučené postupy - viz: aktuální „metodické pokyny..“ 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny?highlightWords=prevence 

• jedná-li se o návykové látky – zajistit (obálka + razítko) – dle závažnosti zajistit lékařskou pomoc, 

nahlásit Policii ČR 

• jedná-li se o krádež – nahlásit Policii ČR 

• jedná-li se o vandalismus – úhrada škody viníky škole 

• jedná-li se o šikanu –  

 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi;  

 2. nalezení vhodných svědků.;  

 3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů);  

 4. zajištění ochrany obětem;  

 5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi;  

 6. závažné případy hlásit Policii ČR 

• stručný záznam o události (podpisy účastníci + poradenský tým) 

• informování zákonných zástupců 

• spolupráce s odborníky (PPP, Policie ČR, záchranná služba, orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou pravomocí, tj. OSPOD…) 

• vyvození sankcí dle školního řádu 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=prevence
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=prevence
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XIII. Vyhodnocení preventivního programu opřít o:  

 

• výsledky, dopady na účastníky, realizaci akcí, osvojení kompetencí, četnost výskytu nežádoucích jevů 

• reflexe metodika, třídních učitelů, ředitele, ostatních pracovníků školy (pedagogické rady) 

• reflexe žáků (třídnické hodiny, dotazníkové šetření či anketa, www stránky školy) 

• reflexe rodičů (třídní schůzky, osobní pohovory, dotazníkové šetření, školská rada) 

 

Závěrem evaluace si zodpovíme otázky:  

➢ Bylo skutečně dosaženo stanoveného cíle? 

➢ Budeme opakovat tento přístup, postup? Co je potřeba změnit?  

➢ Na prevenci kterých nežádoucí sociálně patologických jevů je třeba se v příštím roce zaměřit? 

 

 

 

 

 

 Vypracoval dne 1. září 2021                  Mgr. Ladislav Řehořek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1  – Formulář stručného zápisu z jednání 
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Příloha č. 1 – Formulář stručného zápisu z jednání 

 

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice,  Roztoky u Jilemnice 190, 512 31, 

telefon: 481587217 

Zápis z jednání 

Školní rok: 201…/201…                                                                                   pořadové číslo zápisu: …… 

 

Projednávaná záležitost:  …………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Přítomni: …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Stručný popis události a vyjádření přítomných:  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

v Roztokách u Jilemnice dne …………………….202….. 

 

Podpisy přítomných: 


