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Východiska strategie 

 
Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019 - 2027  vychází 

z vyhodnocení NSPP 2013 - 2018 a ze závěrů SWOT analýzy, kterou realizovali krajští 

koordinátoři. 

 

 

Základní pilíře politiky primární prevence 

  
 systém: jednotná terminologie, přístupy, metody a nástroje, parametry výkonů 

 koordinace: spolupráce všech subjektů 

 legislativa: úprava a aktualizace právního rámce oblasti pp 

 vzdělávání: kvalita a efektivita systému vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků 

 financování: stabilizace v resortu MŠMT 

 monitoring, hodnocení, výzkum: zajištění poskytování kvalitních a efektivních programů 

 

 

  Hlavní funkce  

 
 stanovit základní rámec primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

 stanovit hl. cíle a priority rozvoje v politice primární prevence 

 informovat o tom odbornou i  laickou veřejnost 

 

 

Formy rizikového chování 

 
1. agrese, šikana, kyberšikana, násilí, domácí násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus, xenofobie, homofobie, krádeže, loupeže, vydírání, vyhrožování 

2. záškoláctví 

3. závislostní chování, užívání NL, netolismus, gambling 

4. rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

5. poruchy příjmu potravy 

6. negativní působení sekt 

7. sexuální rizikové chování 

 

 

Zásady efektivní primární prevence 

 
 partnerství a společný postup  

 komplexní řešení problematiky pp 

 kontinuita působení systematičnost plánování 

 uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity 

 racionální financování a garance kvality služeb 

 zacílení a adekvátnost informací i forem působení 

 včasný začátek preventivních aktivit 

 pozitivní orientace pp 

 orientace na kvalitu postojů a změnu chování 

 

 

 

 

 



 

Cíle strategie 

 
Hlavním cílem je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování.  

 

 

Úrovně specifické primární prevence 

 
 všeobecná: běžná populace 

 selektivní: zvýšená míra rizikových faktorů 

 indikovaná: projevy rizikového chování se již vyskytly 

 

 

Co je efektivní ve školské primární prevenci? 

 
 komplexnost a kombinace mnohočetných strategií 

 dlouhodobá kontinuální práce 

 provázanost programů 

 včasný začátek preventivních aktivit 

 práce v malých skupinách 

 aktivní účast cílové skupiny 

 reakce na aktuální potřeby 

 nabídky pozitivních alternativ k rizikovému chování 

 využití „KAB“ modelu (knowledge, attitudes, behaviour = znalosti, postoje, dovednosti)  

- orientace na kvalitu postojů a změnu chování 

 jasný a strukturovaný  program 

 důraz na kontext programu - specifika regionu, spolupráce s rodiči, organizacemi 

 denormalizace (rizikové chování není normální) 

 podpora protektivních faktorů ve společnosti  

 
 

 

 

Zmapování situace v oblasti projevů rizikového chování 

pro vytýčení cílů školní preventivní strategie 
 

 

1. Sociální a jiné okolí školy 
     

   Jsme poměrně malá škola, což nám umožňuje vytvořit prostředí, kdy všichni učitele znají všechny 

žáky a vzniká tak velmi malý prostor pro anonymitu. Také město Kopřivnice i s přilehlými obcemi 

se řadí spíše mezi menší sídla, takže spolupráce s lékaři, sociálním odborem MěÚ, Policií ČR nebo 

Městskou policií i ostatními organizacemi vždy probíhá na velmi dobré úrovni.  

Jsme církevní škola a naši žáci mají možnost zvolit si buď náboženskou výchovu nebo výchovu 

etickou.  Oba předměty nabízejí širší možnosti výchovy v duchovní oblasti.  

Poměrně hodně dětí pochází z vícečetných rodin a velké procento žáků do naší školy dojíždí 

z blízkých i vzdálenějších vesnic, což má samozřejmě také vliv na klima školy. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Informace od učitelů 

 

   V oblasti projevů rizikového chování je situace na škole velmi dobrá. Občasné konkrétní případy  

řešíme v rámci školního poradenského pracoviště – školní psycholožka, výchovný poradce, 

speciální pedagog a metodik prevence a ve spolupráci s třídním učitelem a zákonnými zástupci 

žáka. Osvědčilo se především včasné podchycení problému a okamžité citlivé řešení. Jednotlivé 

případy jsou individuálně diskutovány na pravidelných metodických sdruženích prvního i druhého 

stupně, případně na pedagogických radách.  

Učitelé by uvítali další vzdělávání v této oblasti. 

 

 

 

3. Informace od rodičů 
      

   Na začátku školního roku, na první třídní schůzce jsou vždy rodičům představeni všichni 

pedagogové, školní psycholožka, speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. 

Rodiče jsou seznámeni s organizací školního roku a s možnostmi, kdy a jak mohou všechny 

pedagogy kontaktovat. Důležitým zdrojem informací je také Klub rodičů a přátel školy a Školská 

rada. Nezanedbatelnými se jeví též neformální setkání učitelů a rodičů během víkendových akcí, 

výletů, besídek apod.  

Někteří rodiče projevili zájem o zprostředkování přednášek/besed především k novým typům 

projevů rizikového chování – kyberšikana apod. 

 

 

 

4. Informace od žáků 
      

   Pracovníci školního poradenského pracoviště provedou v průběhu 1. čtvrtletí ve třídách 2. období 

I. stupně a II. stupně dotazníkový průzkum. Třídní učitelé pracují se žáky na třídnických hodinách, 

kde podle potřeb probíhají socializační šetření apod. Žáci jsou informováni o konzultačních 

hodinách i kontaktech všech učitelů a pracovníků ŠPP. 

     Na prvním stupni jsou informace získávány spíše pozorováním, případně rozhovory s 

jednotlivými žáky. 

 

 

 

5. Informace z vyhodnocení Minimálních preventivních programů 

realizovaných na škole v uplynulých letech 
     

   V uplynulých letech byla řešena ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ problematika 

nezvládaných agresí žáků s evidentně psychiatrickými problémy. Spolupráce s rodinami bývá však 

problematická. Žáci byli přechodně umístěni ve SVP, následně i v ZŠ při PL.  

 

Ostatní jednotlivé případy byly řešeny se zákonnými zástupci žáků. 

 

Přetrvávajícím a zdá se i prohlubujícím se problémem je zvládání vztahů mezi žáky ve třídách, 

které je mnohdy ovlivněno zdravotním stavem žáků v oblasti psychického a sociálního zdraví, popř. 

návyky z rodin, společenským tlakem apod.  

  

 

 

 

 



 

Cíle školní preventivní strategie 
    

     Nadále budeme podporovat konání víkendových pobytů tříd s třídními učiteli. Tyto akce jsou 

mezi žáky dlouhodobě oblíbené. Upevňují třídní kolektivy, vytvářejí pozitivní vztahy mezi žáky a 

jejich třídním učitelem a obohacují žáky o mnoho společných zážitků. Pomáhají vytvářet u žáků  

a jejich rodin nový pohled na školu, než jako na instituci, ve které se učí, zkouší a píší se písemky. 

To vše vytváří velice pozitivní atmosféru školy, ve které se dobře cítí jak žáci, tak pedagogové. 

     Velmi úspěšná se jeví také volba zážitkových školních výletů pro žáky druhého stupně. Tyto 

výlety se konají ve střediscích, kde programy připravují odborníci v oblasti zážitkové pedagogiky a 

program bývá předem konzultován s třídním učitelem a postaven přímo na konkrétní kolektiv. 

Výlety tak slouží k upevnění vztahů v třídních kolektivech a zároveň mohou významně pomoci při 

nenásilném řešení nežádoucích jevů v třídním kolektivu. 

    Zvláštním typem výletu na naší škole je celoškolní výlet neboli pouť u příležitosti Dne církevních 

škol. Setkají se zde žáci všech tříd napříč ročníky v netradičním prostředí.  

 

    Ve škole nabízíme ke smysluplnému využití volného času pro žáky I. stupně školní družinu, která 

je každým rokem tematicky zaměřená a soustřeďuje se na osobnostní rozvoj dětí. Na II. stupni 

skýtá podobné možnosti školní klub – vaření, divadlo, deskové hry, pohybové činnosti, tvořivé 

dílny. I přes omezené prostorové, personální a časové možnosti školy i nadále budeme žákům 

nabízet kroužky, kde se opět setkávají žáci z více ročníků na základě svého zájmu, vzájemně se 

poznávají a získávají sociální kompetence. 

 

     Žáci naší školy budou nadále zapojeni do projektu „Adopce na dálku“. V hodinách výtvarné a 

rodinné výchovy zhotovují výrobky, které sami žáci prodávají ve vstupních prostorách MěÚ a dále 

pak při příležitosti třídních schůzek. Výtěžek je zasílán na vzdělávání. Žáci rovněž v hodinách 

angličtiny překládají do angličtiny dopisy, které jsou adoptovanému posílány. Následně pak 

překládají příchozí dopisy z angličtiny do češtiny. Pomocí projektu „Adopce na dálku“ probíhá na 

naší škole jedna z možností multikulturní výchovy. 

      

   Na několika místech v prostorách školy jsou umístěny relaxační odpočinkové koutky. O 

přestávkách jsou žáky hojně navštěvovány. Velmi často v koutcích spolu sedávají a debatují žáci 

z více tříd. Je to dobrá příležitost, jak odbourávat rivalitu mezi třídami. 

      

   Ve škole dlouhodobě pracuje rada žáků složená ze zástupců tříd II. stupně a 5. třídy. Práci této 

skupiny žáků budeme nadále podporovat. Organizuje nejrůznější aktivity pro ostatní spolužáky a 

její akce jsou oblíbené nejen mezi žáky, ale také mezi učiteli. Pomáhá mimo jiné i s charitativní 

činností školy. 

      

   Ke zlepšení vztahů mezi žáky vedou jistě i zájmové projektové dny na II. stupni. Žáci napříč 

ročníky spolupracují na zajímavých tématech, které nesouvisí s učební látkou. Na I. stupni zas 

probíhají tvořivé dílny, při nichž malým dětem pomáhají jejich velcí kamarádi z II. stupně. 

 

   Neméně užitečné, oblíbené, praktické a velmi osvědčené jsou také různé pobytové akce – 

soustředění pěveckého sboru, škola v přírodě pro I. stupeň, adaptační kurz v 6. roč., lyžařský 

výcvikový kurz v 7. roč., orientační dny s duchovní tématikou v 8. roč. a orientační dny s tématikou 

zodpovědnosti v 9. roč. 

     

   Velmi příznivý vliv mají po zkušenostech také netradiční čtvrtletní hodnocení a závěrečné 

hodnocení na konci školního roku, kdy pan ředitel veřejně uděluje pochvaly a ocenění v různých 

oblastech. Soustřeďujeme se zde především na pozitivní hodnocení a tedy pomoc při zvyšování 

kvality úrovně sebehodnocení a sebedůvěry žáků. 

 

     

 

 

 



 

 Budeme také pokračovat v tradici závěrečných prací žáků 9. roč., kde si žáci vyberou a zpracují 

téma podle svých zájmů, zpracují ho písemně a následně jej představí spolužákům, rodičům při 

veřejné prezentaci. Tato aktivita se velice osvědčila a je vysoce ceněna ze stran žáků, učitelů i 

rodičů. 

 

       Velmi oblíbené a deváťáky toužebně očekávané jsou též taneční, kde se naučí nejen základům 

jednotlivých tanců, ale i některým dalším společenským dovednostem.  

 

   Osvědčilo se také propojení žáků 1. a 9. roč., kdy např. deváťáci provedou prvňáky školou, ukáží 

jim, kde co je; prvňák může toho „svého“ deváťáka poprosit o pomoc; deváťáci hrají prvňákům 

divadlo apod. 

 

  Pokusíme se zvyšovat četnost a zlepšovat úroveň třídnických hodin, kde by měly probíhat nejen 

organizační činnosti, ale také aktivity vedoucí ke zlepšování vztahů a prevenci projevů rizikových 

forem chování. Třídním učitelům jsou v této činnosti k dispozici především členové ŠPP. 

 

   Jedním z největších cílů primární prevence u nás ve škole je zavedení povinného předmětu etické 

výchovy pro všechny žáky školy. Zatím mají etickou výchovu žáci naší školy jen jako volitelný 

předmět. Ukázalo se, že obsah tohoto předmětu velice úzce souvisí s prevencí. Několik učitelů si 

doplnilo vzdělávání, a tak doufáme, že se to podaří. 

      

     Pedagogičtí pracovníci, zejména třídní učitelé, se systematicky budou vzdělávat v oblasti 

správného vedení dětského kolektivu a ve zvládání zátěžových situací. Budou využívat nabídky 

KVIC, MAP, PPP, NIDV, případně jiných akreditovaných kurzů. Pokusíme se rozšířit nabídku 

v učitelské knihovně, popř. seznam vhodných webových stránek. Další učitelé našeho sboru by 

mohli absolvovat kurz nebo studium Etické výchovy. 

 

 

V dalším období bychom se tedy chtěli zaměřit především na: 
 

 pokračování a zkvalitnění osvědčených aktivit – viz výše 

 hledání vhodných organizací a sdružení, které nám zajistí kvalitní a efektivní besedy 

 specifickou prevenci již na I. stupni 

 dopravní výchovu i na II. stupni 

 zlepšení a rozšíření spolupráce s rodiči 

 multikulturní výchovu 

 chování k seniorům, handicapovaným spoluobčanům a lidem z jiných kultur 

 znalosti a dovednosti 1. pomoci 

 zlepšení úrovně třídnických hodin 

 změnu životního stylu žáků v oblasti výživy a pohybových aktivit 

 orientaci učitelů, rodičů i žáků v nových a dalších typech projevů rizikového chování – např. 

netolismus, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, gambling … 

 zajištění financí na preventivní aktivity, tvorba a prosazení projektů 

 zavedení předmětu Etická výchova pro všechny žáky 

 soustředění se na KAP model, tedy nejen znalosti, ale postoj a změna chování 

 další vzdělávání pedagogů – školení, studium Ev 

 

 

datum: 30. 9. 2020 

jméno a podpis ředitele školy: Ing. Pavel Janek 

jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Renata Kopecká 


