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STRATEGIE PRIMÁRÍ PREVENCE ŠKOLY PRO          

                      ROKY  2019-2020 

Tato strategie vychází z předchozí Národní strategie rizikového chování na 

období 2013-2018 a navazuje na její vyhodnocení. 

Vymezuje základní pilíře primární prevence (systém, koordinaci, legislativu, 

vzdělávání, financování, monitoring, hodnocení, výzkum) 

 

Charakteristika školy 

Naše škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je město Pyšely. 

Základní škola T.G. Masaryka se nachází ve Středním Posázaví a je školou venkovského typu, 

úzce propojenou s okolní přírodou. 

Školu navštěvují žáci místní, děti zde žijící v DD Pyšely a dále pak žáci ze spádových oblastí 

okolních vesnic. 

Výchovně vzdělávací činnost se od školního roku 2005/2006 řídí Školním vzdělávacím 

programem Škola pro děti.  

Škola disponuje materiálně technickým vybavením na velmi dobré úrovni. Škola též nabízí 

dostatek příležitostí pro volnočasové aktivity a má zkušenosti se vzděláváním žáků zdravotně 

i sociálně znevýhodněných. Žáci přicházejí z prostředí, které do značné míry ovlivňuje vzorce 

jejich chování a školou lze toto chování možno ovlivnit jen do jisté míry. 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se snaží žáky pochopit, získat si jejich důvěru, působit 

na ně svým vlastním příkladem a vytvářet přátelskou atmosféru. 

Jedním z cílů strategie primární prevence naší školy je i navázání a udržení důvěry rodičů a 

zákonných zástupců dětí se školou jako takovou a v neposlední řadě i v jednotlivé vyučující. 

Z pohledu sociálně nežádoucího a rizikového chování patří ve škole prostředí šaten, záchodů 

pro žáky, prostor před budovou školy. 



Preventivní tým školy 

• ředitelka školy:                         Mgr. Iva Niklesová 

• zástupkyně ředitelky:              Mgr. Martina Linhartová 

• školní metodička prevence:    Mgr. Jitka Bartošová                                           

• výchovná poradkyně:              Mgr. Eva Chmelová 

• kariérová poradkyně:              Mgr. Jana Křížová 

Role jednotlivých členů preventivního týmu 

Ředitelka školy (tel: 323 647 185, 725 442 574, email:zspysely@zspysely.cz) 

� zodpovídá za preventivní strategii školy a Minimální preventivní program, podporuje 

jeho vytváření a realizaci 

� sleduje efektivitu strategie primární prevence školy 

� sleduje situaci v kontextu celé školy a provádí v tomto smyslu i žádoucí opatření 

� svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, zákonných zástupců žáků 

a vyučujících 

� navrhuje personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole 

 Školní metodička prevence (tel: 323 647 215, 603 578 713, email: bartosova63@seznam.cz) 

� podílí se na tvorbě strategie primární prevence školy a na její realizaci 

� spoluvytváří Minimální preventivní program školy a zajišťuje jeho realizaci 

� navrhuje opatření k včasnému odhalování varovných signálů v oblasti sociálně 

nežádoucího a rizikového chování 

� sleduje klima školy i jednotlivých třídních skupin a aktivně mapuje (vyhledává) signály 

případného sociálně nežádoucího nebo rizikového chování 

� poskytuje metodické vedení v situaci řešení výskytu sociálně nežádoucího nebo 

rizikového chování (případně přebírá řešení) 

� spolupracuje s externími organizacemi v oblasti primární prevence 

� zajišťuje dokumentaci související s veškerými činnostmi školy v oblasti primární 

prevence 

� vyhodnocuje realizaci a efektivitu minimálního preventivního programu a provádí 

analýzu potřeb pro další období 

Výchovná poradkyně (tel: 323 647 215, email: eva.hartlova@seznam.cz) 

� zajišťuje veškeré kroky v oblasti výchovného poradenství, zajišťuje péči o problémové 

žáky s poruchami učení a chování (integrované žáky) 

� navrhuje výchovná opatření a navrhuje svolání výchovné komise 

� spolupracuje s externími odbornými pracovišti –SPC, PPP 

� vede kartotéku a evidenci problémových žáků 

� účastní se jednání s třídními učiteli 



� podílí se na realizaci minimálního preventivního programu 

� podle pokynů vedení školy uskutečňuje další akce 

 

Kariérová poradkyně (tel: 323 647 215, email:krizova.zs@seznam.cz) 

� metodicky a informačně podporuje učitele při realizaci předmětu Člověk a svět práce 

a třídní učitele v otázkách motivace žáků budoucího života – orientace ve světě práce 

� spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP) a jinými poradenskými 

subjekty ÚP a regionálními zaměstnavateli 

� zajišťuje skupinové poradenství pro každou třídu (v průběhu 8. ročníku a poté i v 9. 

ročníku) 

� zajišťuje poradenství pro žáky se specifickými poruchami učení 

� komunikuje s rodiči a zákonnými zástupci žáků, vede poradenství pro rodiče a zákonné 

zástupce žáků 

� propaguje služby kariérového poradenství na škole 

 

Speciální pedagožka (tel:323 647 215, email: andreakoz@seznam.cz) 

� Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci skupinové nebo 

individuální pedagogické péče (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, 

sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením). 

� Věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců žáků výše 

uvedených. 

� Dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými 

opatřeními. 

� Metodicky podporuje asistenty pedagoga i učitele. 

� Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální 

vzdělávací plány (IVP) a jejich vyhodnocení. 

 

Cíl preventivní strategie školy 

Prostřednictvím vhodných nástrojů působit na formování postojů žáků k vlastnímu zdraví i ke 

zdraví ostatních. 

Prostřednictvím vhodných nástrojů působit na formování postojů k sociálně nežádoucímu a 

rizikovému chování. 

Prostřednictvím vhodných nástrojů podporovat již vytvořené zdravé postoje k uvedeným 

jevům. 



Prostřednictvím nácviku a upevnění psychosociálních dovedností a rozvoje pozitivního 

sociálního chování poskytnout žákům podporu v realizaci vlastních postojů, vytváření pozitivní 

klidné atmosféry ve škole i ve třídních kolektivech, atmosféry vzájemného respektu, bezpečí a 

udržované kázně. 

Cílem strategie primární prevence školy je tedy připravit pro žáky takový soubor aktivit, jejichž 

hlavním efektem bude co nejlepší možná míra adaptace žáka na školní prostředí, zdravé vztahy 

mezi žáky v kmenových třídách i s kolektivy ostatních tříd. Žák je schopen chránit zdraví vlastní 

a svým chováním a jednáním neohrožuje ostatní. 

 

Součásti strategie primární prevence školy 

Školní vzdělávací program 

Základní škola realizuje výuku podle vzdělávacího programu Škola pro děti v účinnosti od 

školního roku 2005/2006. Ve vzdělávacím programu jsou ve výuce v jednotlivých ročnících 

zastoupeny bloky zaměřené na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování. 

Školní řád 

Prvky primární prevence jsou zahrnuty ve školním řádu. 

Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy krátkodobého charakteru a 

vychází z celkové strategie primární prevence školy. Určuje vždy pro jeden školní rok konkrétní 

skladbu, načasování a provázání aktivit v oblasti primární prevence. Obsahem dokumentu je 

výchozí analýza potřeb školy, popis cílů pro daný školní rok, metod dosažení cíle, zaměření 

jednotlivých součástí, průběžná evaluace a závěrečné vyhodnocení kvality a efektivity 

programu. 

Školní program proti šikaně 

Konkrétní dokument vycházející z celkové strategie primární prevence školy. Obsahuje popis 

postupů, které škola uplatňuje v situaci výskytu varovných signálů svědčících o riziku vzniku 

šikany nebo v situaci výskytu šikany již šikany samotné. 

Pedagogický sbor (zejména třídní učitelé) 

Podpora třídních učitelů v jejich roli formou vzdělávacích akcí zaměřených na management 

školní třídy, prostřednictvím pomocné (konzultační) role preventivního týmu školy. Podpora 

rozvoje jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti získávání a rozvoje znalostí a 

dovedností potřebných pro podávání profesionálního výkonu (další vzdělávání pedagogů). 



Podpora pedagogického sboru v navazování a udržování dobrých vztahů s rodiči a zákonnými 

zástupci žáků (vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu). 

 

Školní klima 

Pedagogové: 

V rámci výuky se věnují rozvoji kompetencí žáků (oblast sociálních dovedností). Provádějí 

průběžnou diagnostiku žáků a třídy a vzájemně hodnotí uplynulé období. Konzultují případné 

problémy a navrhují opatření (pedagogické rady). Vypracovávají přehled volnočasových aktivit 

žáků. Do tematických plánů zpracovávají oblast prevence (při školní družině jsou organizovány 

zájmové útvary, které vycházejí z personálního zabezpečení, ze zájmu žáků). Jsou v kontaktu 

s rodiči žáků své třídy - skupiny (školní družina) 

Učitelé a třídní učitelé: 

Svoji třídu znají natolik, aby byli schopni směřovat realizaci programu cíleně s ohledem na 

specifika třídy (koordinují všechny aktivity ve třídách). Ve spolupráci se školním metodikem 

prevence a neustálým kontaktem se svými žáky vytvářejí podmínky pro systémovou 

preventivní práci. Jsou v kontaktu s rodiči a zákonnými zástupci žáků své třídy prostřednictvím 

třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace (emailem). 

 

 Aktivity žáků 

Nedílnou součástí celkové strategie primární prevence školy je podpora a pomoc při realizaci 

aktivit, jejichž původ je u žáků samotných (podpora i jednorázových akcí pořádaných na půdě 

školy – tematické besídky a vystoupení, školní akademie, školního časopisu). Škola poskytuje 

také žákům prostory pro zájmovou činnost v podobě zájmových kroužků (kreativního – 

keramiky, šití, výtvarných činností, dramatického, pěveckého, jazykového a sportovního 

zaměření). 

Participující odborné instituce 

Mezi ně řadíme PPP (práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem, diagnostika 

tříd, spolupráce s protidrogovým koordinátorem, metodická pomoc, vzdělávání pedagogů, 

granty) OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (projednávání výchovných problémů 

žáků, účast pověřených pracovníků na jednání výchovných komisí), Policii ČR a Městskou 

policii Benešov – oddělení prevence (v případě výskytu problému- rizikové chování, besedy aj. 

aktivity), zdravotnictví - dětský lékař, psycholog (zajišťují poradenství a další odbornou pomoc, 

spolupracují na protidrogové prevenci a sociálním chování), dále občanská sdružení a 

organizace – Cesta integrace, o.p.s. Říčany (preventivní programy), Magdaléna, o.p.s. Mníšek 

pod Brdy (preventivní programy, vzdělávání pedagogů), HOPE 4 KIDS (Etické dílny, preventivní 



programy), Městský úřad Pyšely, KRPŠ (Klub rodičů přátel školy), Hasiči Pyšely, Sokol Pyšely 

apod (nespecifická prevence, finanční podpora aj.) 

 

Zásady strategie primární prevence školy 

� Souhrnnost 

o Strategie primární prevence školy je zaměřená nejen na podání informací o 

sociálně nežádoucích a rizikových jevech, ale současně včleňuje do programu i 

nácvik a rozvoj sociálních dovedností sebeovlivnění a prosociálního chování, 

které žáku umožňuje lépe odolávat rizikům. 

� Provázanost 

o Jednotlivé části programu jsou vzájemně provázané, tematicky na sebe 

navazují a doplňují se. 

� Sounáležitost 

o Jednotlivé aktivity absolvuje společně vždy jen malá skupina (jedna třída). Pro 

podporu stmelení a budování sounáležitosti uvnitř třídní skupiny. 

� Aktivní účast 

o Jednotlivé části programu jsou konstruovány tak, aby žáci byli do průběhu 

aktivně zapojeni a měli možnost společného prožitku a využití modelu 

sociálního vlivu (učení). 

� Flexibilita 

o Každá práce s třídní skupinou na určité téma současně zahrnuje reflektování 

aktuálních potřeb konkrétní třídy. 

� Adekvátnost 

o Použité metody a techniky jsou vždy voleny s ohledem na věk cílové skupiny, 

její specifičnost a konkrétní potřeby. 

 

Metody strategie primární prevence školy 

• pravidelné třídnické hodiny 

• tematické bloky ve výuce 

• dlouhodobý blokový program primární prevence – interaktivní zážitkové bloky 

• dotazníkové šetření a screening (vyhledávání varovných signálů) 

• návazná práce na druhém stupni (6. tř.) 

• interaktivní semináře a tematické besedy (dle potřeb konkrétní třídní skupiny) 

• nabídka volnočasových aktivit 

• analýza aktuálních potřeb školy 

• průběžná evaluace jednotlivých částí strategie primární prevence 



Legislativní východiska prevence rizikového chování ve škole: 

Zákony, vyhlášky, strategie a metodické postupy, které se v našem právním systému 

zabývají rizikovým chováním dětí a mládeže, primární prevencí, důsledky rizikového 

chování žáků a studentů. 

• Školský zákon 561/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 

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

• Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

• Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník 

• Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník 

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

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních  

• a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

• Zákon č. 106/2011, kterým se mění zákonč.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně    

• některých dalších zákonů, v platném znění 

• Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím 

• Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

• Zákon č.257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

• Zákon č. 220/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

• Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

• Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• Vyhláška217/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských     

• poradenských zařízeních 

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

žáků     

• Nadaných 

• Vyhláška č. 15/2005Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

•  

      Národní strategie ministerstev: 

• Strategie prevence kriminality 2016-2020 (definovaná ve víceletých cyklech Usnesením 

vlády ČR   

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ne období 2019-

2021 (Usnesení vlády ČR ze dne 18.3. 2019, č.190) 

 

       Postupy a doporučení týkající se prevence a výskytu rizikového chování: 



• Metodický pokyn MŠMZ k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. 

MSMT-21149/2016) 

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j. MSMT-

2129/2010-28) V roce 2017 došlo k aktualizaci několika příloh tohoto doporučení (přílohy č.7 

Kyberšikana, přílohy č. 10 Vandalismus, přílohy č.11 Záškoláctví) 

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

prevenci a postihu záškoláctví (č.j. 10 194/2002-14) 

• Shrnutí všech opatření ministerstva při řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozsirilo-opatreni-k-reseni-sikany-a-

kybersikany.) 

• Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení 

rizikového chování žáků č.j. MSMT – 43301/2013 platnost/12/2013 

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

školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j. 37014/2005-25) 

• Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j. 

14 423/99-22) 

• 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. 

25 884/2003-24) 

 

   


