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Úvod 

  Všechny formy rizikového chování v populaci dětí a mládeže školního věku je dlouhodobě 

celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit 

primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce 

informací o problematice rizikového chování (přiměřeně k věku žáků) a možnostech pomoci, 

naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

  Preventivní působení ve školách je nástrojem, kterým lze pozitivně působit na postoje a 

hodnoty dětí a mladistvých. Efektivita preventivní práce je u dětí a mladistvých vyšší než v 

případě dospělých. Z výše uvedených důvodů škola vytváří strategii prevence rizikového 

chování, jenž se stává základním východiskem pro sestavení minimálního preventivního 

programu, který je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu jako základní nástroj 

prevence.  

  Školní preventivní strategie 2020-2025 reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti 

primární prevence, výsledky dotazníkových šetření na škole a  zakládá se na principech, které 

vzešly praktických zkušeností. 

Charakteristika školského zařízení 

Název školy: 

       Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště  

Zřizovatel: 

       Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště 

Kontakt na zařízení:  

       tel: 572 634 321-2 

       e-mail: mostek@zsvin.cz 

       Jméno pracovníka pro informace – Mgr. Zdeněk Moštěk, Mgr. Martin Šubík 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

- školní družina, školní klub, školní jídelna – od 1.1.2002, kapacita školy 455 žáků  

 

ZŠ Pod Vinohrady je úplná základní škola. Počet žáků v 1. až 9. ročníku se  pohybuje kolem 

čísla 450. Na škole jsou vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky podporující 

prevenci rizikového chování.   

 



Platnost Školní preventivní strategie 

Školní preventivní strategie je zpracována na školní roky 2019/2020 až 2025/2026 a vychází 

z těchto dokumentů: 

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

      jiném vzdělávání  

- Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. 

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

- Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských  

zařízeních č. 72/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

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

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

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

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

- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14 

- Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č. j.: 21291/2010-28 

- 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 

- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019 – 2027 

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

mládeže na období 2019 – 2021 

- Výsledky školního dotazníku rizikové chování a jeho prevence (2017 – 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální zajištění 

ředitel školy: Mgr. Zdeněk Moštěk - odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci prevence  

                                                           rizikového chování 

zástupce ředitele: Mgr. Martin Šubík 

metodik prevence: Mgr. Petr Novotný - koordinuje přípravu a realizaci prevence rizikového   

                                                                chování 

 odborné vzdělání:  

– Prevence sociálně patologických jevů (akreditovaný vzdělávací 

program celoživotního vzdělávání; Filozofická fakulta UP Olomouc; 

2002 - 2007)  

– Speciální pedagogika – etopedie (Pedagogická fakulta  UP Olomouc; 

2009 – 2012) 

– Rozpoznání a řešení agresivity a šikany ve školách (PaedDr. Zdeněk 

Martínek; 2010) 

– Kids´ skills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou 

(Dalet Olomouc; 2014 -2015) 

– Hra na hraně – sebezkušenostní výcvik pro vedení programu (Podané 

ruce Brno; 2016) 

– Administrace, vyhodnocení a práce s  dotazníky B-3 a B-4 (PhDr. 

Richard Braun Ph.D.; 2018) 

– Intervence ve školní třídě (PhDr. Richard Braun Ph.D.; 2019) 

                                   

výchovný poradce: Mgr. Taťána Zlámalová  

                                    - participuje na přípravě a realizaci prevence rizikového chování  

třídní učitelé: hlavní úloha při naplňování prevence rizikového chování 

pedagogický sbor: začlenění témat prevence rizikového chování do výuky jednotlivých  

                             předmětů 

 

 

 

 

 

 



Témata prevence rizikového chování 

  a) předcházení, rozpoznání a zajištění včasné intervence v případě:  

- záškoláctví 

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus 

- kriminalita, delikvence 

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen 

„OPL“) a infekčním nemocem souvisejícím s užíváním návykových látek 

- závislost na politickém a náboženském extremismu, 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

  b)  rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech: 

      - domácího násilí 

      - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

      - ohrožování mravní výchovy mládeže 

      - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 

 

Primární prevence rizikového chování 

 Základním principem primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Jedná se o oblast 

zabývající se prevencí s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo 

co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

 

a) Nespecifická primární prevence 

Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního 

chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například 

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

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

a své jednání.  

 

b) Specifická primární prevence 

Aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování 

výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: 

1. všeobecnou  prevenci,  která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve 

zjišťován rozsah problému nebo rizika  



2. selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat 

zvýšenou hrozbu rizikového chování   

3. indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, 

problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky  

 

 

Cíle prevence rizikového chování 

a) krátkodobé cíle: 

- průběžně novelizovat metodické postupy pro řešení krizových situací 

- dokončit a průběžně vylepšovat vlastní preventivní programy k jednotlivým 

druhům rizikového chování pro 3. – 9. ročník 

- seznamovat žáky i rodiče formou programů, rodičovských schůzek a webových 

stránek školy s informačními materiály, poradenskou činností, kontakty na 

odborné poradenství 

- podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti v rámci volného času 

- rozšiřovat nabídku a aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým 

činnostem 

- zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech školy (např.dozorem) 

- účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání rizikového chování 

- předkládat témata rizikového chování jako přirozenou věc určenou k diskuzi a 

samostatnému vyvození dopadů forem rizikového chování na kvalitu života 

jedince i okolí 

- nepřehlížet, předkládat a vysvětlovat aktuální situace a zasazovat chování ve 

vztahu k normalitě a společenské normě 

- zasadit se o to, aby žáci znali svá práva a povinnosti ve společnosti  

- naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat se v integrovaném záchranném   

      systému 

- zabudovat témata rizikového chování spojeného s IT do výuky informatiky ve 

všech ročnících  

b) dlouhodobé cíle: 

- zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních 

      pedagogických pracovníků  



- preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování 

- usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, zapojovat rodiče do aktivit školy 

- předkládat vhodný vzor společenského chování, podporovat zdravé sebevědomí 

žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům 

- spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky a 

posilovat hodnotu vzdělání 

- oddálit první kontakt s návykovými látkami, předcházet jejich užívání 

- předcházet projevům šikany, xenofobie, rasismu a antisemitismu 

- předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání 

- předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová 

      nevyzrálost, antikoncepce, potraty,… 

- posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, upevňovat obecně uznávané 

hodnoty a základní pravidla společenského chování 

- podporovat zdravý životní styl žáků a předcházet vzniku poruch příjmu potravy  

- působit na rodiče ve smyslu zájmu o trávení volného času, zdraví rozvoj 

osobnosti a stanovení a posilovaní pravidel pro děti  

 

Cílové skupiny 

 žáci 1. a 2. stupně 

 pedagogové  

 rodiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preventivní aktivity pro cílovou skupinu  - žáci  

a) informační aktivity  

 úměrné věku žáků  

 seznámení se s oblastí zdravého životního stylu, rizikovými projevy chování  

 čím jsou děti starší, tím budou informace specifičtější 

 formy: předávání informací, osvěta, besedy, … 

 

b) aktivity působící na postoje žáků ke zdravému životnímu stylu a k rizikovému 

chování 

 úměrné věku žáků  

 společné vytváření pravidel chování – působení na volní procesy 

 působení na emocionální složku s návazností na další aktivity 

 formy: prožitkové programy, sociální hry, školní kulturní a tělovýchovné akce, 

aktivity mimo vyučování   

 

c) poradenství žákům 

 pedagogové (osobní konzultace, třídnické hodiny) 

 školní poradenské pracoviště – metodik prevence, výchovný poradce (osobní 

konzultace, konzultační hodiny, zprostředkování pomoci) 

 poradenská pracoviště mimo školu (externí) – PPP Uh. Brod, SVP Help 

Uherské Hradiště, kliničtí psychologové, Intervenční centrum Zlínského kraje 

 telefonické a internetové poradenství 

     

Preventivní aktivity pro cílovou skupinu – pedagogové  

 poskytování informací z oblasti prevence, které pedagogové využívají ve své 

praxi  

  konzultace v konkrétních případech, intervence ve třídách, spolupráce při 

jednání s žáky nebo rodiči, zajištění intervence u externích zařízení (o. s. 

Madio, SVP Help Uh. Hradiště) DVPP v oblasti rizikového chování 

 působení na postoje a dovednosti pedagogů 

 klima školy, společné aktivity, práce na společných tématech a pravidlech 

 

Preventivní aktivity pro cílovou skupinu – rodiče  

 poskytování informací z oblasti rizikového chování  

 školní poradenské pracoviště – metodik prevence, výchovný poradce (osobní 

konzultace, konzultační hodiny, zprostředkování pomoci) 

 poradenská pracoviště mimo školu (externí) – PPP Uh. Brod, SVP Help 

Uherské Hradiště, psychologové, OSPOD Uherský Brod, Intervenční centrum 

Zlínského kraje, Madio o.s. 

 telefonické a internetové poradenství 

 

 
 

 

 



Evaluace 

Po uplynutí doby platnosti Školní preventivní strategie proběhne její vyhodnocení. 

Průběžně formou dotazníkového šetření u žáků 9. ročníku analýza výskytu různých forem 

rizikového chování, účinnosti prevence rizikového chování a schopnosti poskytnout nebo 

vyhledat pomoc.   

Průběžně formou dotazníku B3 u žáků 6. ročníku měření klimatu tříd a vztahů ve třídním 

kolektivu. 

Průběžně formou dotazníku klima ve školní třídě u žáků 7. ročníku a vztahů ve třídním 

kolektivu (různé druhy sociometrie). 

Rozhovory a jednání s pedagogickými pracovníky a rodiči. 

Po analýze výsledků bude zjištěna účinnost Školní preventivní strategie popřípadě změněno 

její nastavení na další období podle aktuálních problémů.  

 

Příloha 

Krizový plán (co dělat, když) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 6. 1. 2020                                                                               

 

 

 

  Mgr. Petr Novotný                                                                                  Mgr. Zdeněk Moštěk 
            metodik prevence                                                                                                                                                  ředitel školy 


