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 Úvod  

Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí 

v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání 

všech druhů sebe destruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.  

Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, 

rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, 

překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času.  

Preventivní program školy (dále jen PPŠ) vychází z Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 

21291/2010-28. Při jeho tvorbě byl brán zřetel také na další metodická doporučení MŠMT.  

Efektivita realizace PPŠ bude vyhodnocována na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a 

pozorování. Rozhovory s rodiči a žáky a pozorování vývoje rizikového chování provádí ve 

své třídě třídní učitel. O provedených preventivních opatřeních a jejich přínosech pro třídní 

kolektiv vede třídní učitel „Záznamy o preventivním působení třídního učitele“, které 

čtvrtletně odevzdává školní metodičce, a dále „Preventivní působení učitele ve výuce“. 

Dotazníková šetření připravuje, provádí a vyhodnocuje školní metodička prevence a to na 

vybraná témata podle krátkodobých cílů, či aktuální potřeby školy. 

Za realizaci PPŠ zodpovídá ředitelka školy ve spolupráci se školní metodičkou prevence 

(ŠMP), která zároveň koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. ŠMP 

se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů spolu 

s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště. O průběhu naplňování PPŠ informuje 

metodička vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.  

.  
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1. Charakteristika školy  

Naše škola leží u silnice. Bezpečný příchod do budovy ZŠ zajišťuje městská policie. Silnice 

není příliš rušná a přímo před školou je autobusová zastávka v obou směrech dopravy. Budova 

školy byla v nedávné době zcela zrekonstruována. K dispozici kromě kmenových tříd jsou 

učebna výpočetní techniky, tři oddělení družiny a tělocvična. Čtyři třídy jsou vybaveny 

interaktivní tabulí. 

Škola zajišťuje dvě logopedické poradny, pedagogickou intervenci skupinovou i individuální a 

předmět speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga.  

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Škola pro děti. 

Zřizovatelem školy je MěÚ Budyně nad Ohří, který dle možností preventivní aktivity školy 

podporuje. Škola úzce spolupracuje s mateřskou školou, ZUŠ a Střediskem volného času Drak. 

Školu navštěvuje 201 žáků. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 12 učitelů 

(z toho 1 muž), 3 asistenti pedagoga a tři vychovatelky školní družiny. Pedagogové se 

zúčastňují DVPP a využívají i další akreditovaná školení a formy vzdělávání. Vedení školy v 

průběhu školního roku vytváří podmínky pro naplňování cílů preventivního programu, 

umožňuje odborné vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních 

pedagogických pracovníků. V rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování 

učitelů. Zajišťuje vybavení školy materiály pro realizaci PPŠ. Spolupracuje s metodikem 

prevence a výchovným poradcem při řešení problémových situací.  

Situace v rodinách žáků: Ačkoliv značná část dětí žije v úplné rodině, stoupá počet dětí, které 

žijí v neúplné rodině. Tito žáci potřebují zvýšenou preventivní péči – častěji (oproti žákům 

z úplných rodin) vykazují známky některého rizikového chování. Značná část žáků dojíždí do 

školy z okolních vesnic a jejich rodiče často dojíždějí za prací až do Prahy, což je velmi časově 

náročné. Tyto rodiny se potýkají s nedostatkem času, který mohou trávit se svými dětmi. Proto 

škola klade důraz na smysluplné využití volného času žáků, ať už školními akcemi, nebo úzkou 

spoluprací se základní uměleckou školou nebo Střediskem volného času Drak. Obě organizace 

využívají školní učebny i tělocvičnu. 
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Situace v oblasti užívání škodlivých látek:  

Problematiku užívání tabáku, alkoholu a jiných škodlivých látek máme ošetřenou ve školním 

řádu. Platí přísný zákaz nosit tabákové výrobky (včetně elektronických cigaret), alkohol i jiné 

škodlivé látky do budovy školy a na školní pozemek, a na těchto místech je užívat. V souladu 

s platnou legislativou máme na příslušných místech rozmístěny tabulky se zákazem kouření 

(včetně elektronických cigaret). V téměř každé třídě na druhém stupni je několik žáků, kteří se 

již s kouřením setkali nebo ochutnali a jsou si dobře vědomi, že se mohou stát uživateli. Alkohol 

a cigarety jsou pro žáky legální drogy, většina se s nimi setkává v domácím prostředí a 

nepovažuje je za nebezpečné.  V loňském roce bylo skutečně zjištěno sedm případů 

pravidelných kuřáků a v dalších třech případech jde o podezření na pravidelné užívání tabáku. 

Oproti loňskému roku se tedy mírně zvýšil počet skutečně zjištěných případů a snížil se počet 

podezření. Ve čtyřech případech máme podezření na pravidelné užívání alkoholu, v dalších 

šesti pak experimentální užívání. Zároveň se snížil počet příležitostných uživatelů marihuany 

(podezření na dva žáky). V loňském školním roce bylo zaznamenáno několik případů používání 

elektronické cigarety v prostorách školy a bylo zjištěno experimentování žáků se žvýkacím 

tabákem.  

Situace v dalších oblastech rizikového chování:  

V loňském roce se nám dařilo eliminovat užívání mobilních telefonů ve vyučování (to je 

ošetřeno školním řádem). Pozorováním jsme zaznamenali zvýšení zájmu mladších žáků (žáků 

prvního stupně) o užívání sociálních sítí. Prevenci rizikového chování spojených s touto 

problematikou se věnujeme spíše na druhém stupni, a to v rámci výuky i speciálními 

preventivními programy externistů. Prevenci pro žáky prvního stupně zajišťují zejména třídní 

učitelé. Prevenci v oblasti kyberšikany zajišťuje vyučující v předmětu Informatika v 5. třídě. 

Považujeme za vhodné posílit preventivní působení v oblasti užívání internetu žáků na prvním 

stupni také externistou. 

V loňském školním roce byly zaznamenány i případy ohrožení dívek rizikem vzniku poruch 

příjmu potravy. 

V tomto školním roce bude zvýšená pozornost věnována prevenci v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu a bezpečnosti chování v okolí školy, což koresponduje s právě probíhající 

stavbou multifunkční sportovní haly v bezprostřední blízkosti školy. 
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Situace v oblasti sociálního klimatu tříd:   

Škola se neustále snaží rozvíjet pozitivní klima třídních kolektivů, a tím i celé školy. Svou úlohu 

zde mají zejména třídní učitelé v rámci svých hodin a učitelé Ov na druhém stupni. Zvýšená 

pozornost je vždy věnována žákům šestých ročníků, kde se zaměřujeme na rozvíjení pozitivních 

vztahů a prevenci šikany. Škola v minulosti využila ozdravných programů PPP Litoměřice pro 

obnovu vztahů ve třídě ohrožené šikanou. V loňském školním roce byly v této oblasti nejvíce 

ohroženy 5. a 7. třída, pro které byl externisty realizován dlouhodobý program Všeho 

s M/mírou. Ve všech třídách druhého stupně byl realizován také dlouhodobý program prevence 

kyberšikany s externím spolupracovníkem. Oba programy jsou akreditované MŠMT. 
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1.2 Cíle PPŠ 

Cíle PPŠ vychází z aktuální situace na škole (viz výše). 

 

Dlouhodobé cíle PPŠ: 

- ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná 

orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, ve kterých si bude vážit 

svého zdraví 

- posilovat schopnosti žáků umět nakládat se svým volným časem  

- posilovat schopnost žáků zvládat základní sociální dovednosti, včetně odmítání zdraví 

škodlivých látek 

- různými formami působit na postoje žáků a nabízet jim širokou nabídku alternativ chování 

 

 

Krátkodobé cíle pro školní rok 2020/2021 

 

Konkrétní cíle pro tento školní rok vycházejí z konkrétních problémových situací 

zaznamenaných v roce předešlém. Krom pravidelných aktivit obecné prevence bude škola 

vyvíjet snahu o zintenzivnění prevence v těchto problémových oblastech: 

 

- zvýšení povědomí o poruchách příjmu potravy, zdravém pohybu a stravování (žáci I. i 

II. stupně) - (akceptovatelný cíl – nezjištění dalšího případu nezdravé fascinace vlastní 

postavou, příp. anorexie) 

- zvyšování povědomí o vzájemné toleranci odlišností žáků jako způsob posilování 

pozitivního třídního klimatu - (akceptovatelný cíl – zapojení pokud možno všech žáků 

II. stupně do programu Přestávkové prevence) 

- zvýšení informovanosti o bezpečnosti práce s internetem (pro I. stupeň) -  (měřitelný cíl 

– zvýšení bodového skóre v dotazníku prověřujícím informovanost, zvýšení počtu žáků 

absolvujících internetovou preventivní hru) 
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- snížení počtu agresivního chování mezi žáky v třídních kolektivech – snížení výskytu 

ubližování mezi žáky (I. i II. stupeň) -  (měřitelný cíl - zjištění čtvrtletním srovnáním 

počtu případů ze záznamů třídních učitelů o preventivních činnostech) 

- zvýšení trestně právního povědomí žáků II. stupně - (měřitelný cíl – zvýšení bodového 

skóre v dotazníku prověřujícím informovanost žáků v této oblasti) 

- zvýšení povědomí o správném chování k učitelům a zaměstnancům školy jako prevenci 

šikany učitele (akceptovatelný cíl – nenarůstání počtu případů slovní agrese, vulgarity 

a drzosti žáků vůči pracovníkům školy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  Způsoby realizace PPŠ 

Při realizaci PPŠ budou využívány tyto metody: 

- aktivní sociální učení  

- samostatná práce dětí - výtvarné práce, koláže, slohové práce, vyhledáváni informací z tisku 

nebo internetu, referáty, projekty  

- aktivní zapojení do preventivních programů školy  

- besedy, přednášky odborníků, spolupráce se sociálním odborem  

- sociální hry, trénování způsobů odmítání  

- osvěta pro rodiče i žáky (tematické nástěnky, www stránky školy, třídní schůzky, apod.) 

- výjezdy třídních kolektivů, exkurze, účast na sportovních a kulturních akcích  

- projekty a projektové dny 

- poskytování informací o kvalitním trávení volného času 

 

Žáci si v průběhu školní docházky osvojují tyto klíčové kompetence 

Klíčová kompetence Obsah klíčové 

kompetence 

Praktický příklad chování 

jedince 

Kompetence  

řešení  

problémů 

Samostatnost při řešení 

problémů 

Při nálezu injekční 

stříkačky zavolá MP 

Schopnost třídění a 

hodnocení informací 

Dítě během chatování na 

internetu dovede ignorovat 

narážky deviantního či 

perverzního charakteru. 
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Kompetence 

komunikativní 

Umět formulovat a 

vyjadřovat své myšlenky 

Dokáže hovořit o svých 

emocích s partnerem. 

Umět prezentovat a obhájit 

svůj názor 

Odmítne cigaretu, která je 

mu v partě nabízena 

Schopnost naslouchat, 

poslouchat a reagovat na 

druhé 

Umí vyslechnout a 

přiměřeně reagovat na 

problémy přítele v nouzi, 

např. domácí násilí. 

Kompetence  

sociální a  

personální 

Respektovat daná pravidla  Dokáže se chovat dle 

platných norem a dodržovat 

je. 

Umět požádat o pomoc a 

pomoci ostatním 

Při psychických problémech 

dovede ostatním vyhledat 

pomoc odborníka nebo 

naopak poradit kamarádce, 

která byla sexuálně 

zneužita, kam se se svými 

problémy obrátit. 

Ovládat své jednání a 

chování, být za sebe 

zodpovědný 

Umí korigovat své chování. 

V partě nedělá, co nechce, 

např. nezapálí si, nenechá se 

svést k vandalismu. 

Kompetence  

občanské 

Zná svá práva a povinnosti  Díky znalostem svých práv 

a povinností nepodlehne 

patologickému chování 

druhých např. vydírání. 

Respektovat práva ostatních Dokáže dodržovat zásady 

slušných sousedských 

vztahů (neruší noční klid, 
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udržuje své okolí v čistotě a 

pořádku, …) 

Rozhodovat se v kritických 

situacích  

Dokáže poskytnout první 

pomoc kamarádovi, u něhož 

hrozí otrava alkoholem. 

Budovat si svůj zdravý 

životní styl  

Přiměřeně reaguje na 

zátěžové situace, neřeší je 

nevhodnými stravovacími 

návyky, které mohou 

přerůst v patologické 

chování (přejídání, příp. 

jiné poruchy příjmu 

potravy), či zvýšenou 

spotřebou alkoholu. 

Kompetence  

pracovní 

Znát své schopnosti a 

možnosti 

Práci se věnuje v přijatelné 

míře - předchází tak 

závislosti na ní tzv. 

workoholismu. 

Dodržuje pravidla 

bezpečnosti 

Dodržuje pravidla 

bezpečnosti. V pracovní 

době nekonzumuje alkohol, 

ani nepřichází na pracoviště 

pod vlivem jakýchkoliv 

návykových látek 
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2.1 Realizace PPŠ na I. stupni 

Průběh realizace PPŠ na I. stupni má na starosti třídní učitel ve spolupráci s ŠMP. Jednotlivá 

témata jsou realizována především v českém jazyce, prvouce, přírodovědě a vlastivědě. 

Témata probírána v tomto období zahrnují: navozování příznivého psychosociálního klimatu 

ve třídě, osvojování a upevňování základních návyků v oblastech: hygiena a životospráva, 

prevence experimentování s alkoholem a cigaretami, základy etické a právní výchovy a další 

témata vhodná pro zdravý rozvoj osobnosti žáka. Vyučující zaměřují svou pozornost také na 

včasné odhalování specifických poruch učení nebo chování.  

 

Témata obsažená v ŠVP a zaměření projektů v jednotlivých ročnících:  

1. ročník  

 základní hygienické návyky 

 stanovení pravidel soužití mezi spolužáky, žáky a učiteli 

 ochrana před „neznámým“, bezpečná cesta do školy 

 důvěra a nedůvěra k neznámým lidem  

 využití volného času 

2. ročník  

 jak se chovat v nesnázích  

 zdravotní rizika spojená s kouřením a pitím alkoholu, nebezpečí internetu  

 režim dne  

 zdraví a jeho ochrana 

3. ročník  

 prevence nemocí, lidské tělo  

 nácvik dovedností, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků 

 posilovat schopnosti vypořádat se zklamáním  

 pojmy z oblasti prevence  
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4. ročník  

 učit se rozpoznávat projevy nesnášenlivosti 

 základy první pomoci  

 zdravý způsob života  

 využívání volného času  

 podpora pozitivních aktivit  

 odlišnosti mezi pohlavími 

5. ročník  

 zdravý životní styl  

 domov a rodina  

 nebezpečí komunikace s neznámými lidmi 

 nebezpečí na internetu 

 způsoby odmítání návykových látek  

 rozvoj schopností klást otázky, vyjadřovat vlastní názor  

Cílem preventivních aktivit na I. stupni je rozvoj schopnosti 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 informace o alkoholu, 

tabáku a dalších návykových látkách, znát následky užívání návykových látek a rozvoj 

schopnosti umět odmítat. 
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2.2 Realizace PPŠ na II. stupni 

S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, 

výtvarná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura.  

Témata obsažená v ŠVP a zaměření projektů v jednotlivých ročnících:  

6. ročník  

 zdravý životní styl, využívání volného času, ochrana zdraví  

 respektování názorů jiných, způsoby řešení 

 budování pozitivního klimatu třídy, rozvoj sociálních dovedností pro budování 

dobrých vztahů v kolektivu, jako prevence šikany 

 riziko zneužívání návykových látek 

 způsoby odmítání  

 centra odborné pomoci  

 domácí násilí, zneužívání dětí 

 komunikace mezi lidmi  

7. ročník  

 mechanismy vzniku závislosti, možnosti léčení 

 řešení krizových situací 

 využití volného času 

 zdravá výživa - bulimie, anorexie 

 problémy netolerance ve společnosti 

 vztahy mezi dívkami a chlapci 

 sexualita 

8. ročník  

 nebezpečí puberty  

 problémy sebepoznávání, sebepojetí  

 řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty, různé formy násilí  

 legislativa ve vztahu k drogám 

 drogy a kriminalita, onemocnění, rizikové skupiny 
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 pomoc kamarádovi 

 rasové problémy ve společnosti 

 osobní bezpečí 

9. ročník  

 odpovědné a zdravé chování v sex. životě 

 prevence sex. zneužívání 

 prevence pohlavních chorob 

 prevence obchodu se ženami 

 drogová trestná činnost 

 sekty  

 osobní bezpečí, životní cíle  

 právní zodpovědnost, trestní normy 

 asertivní chování  

 

Cílem preventivních aktivit na II. stupni je rozvoj schopnosti pojmenovat základní návykové 

látky, znát jejich účinky na lidský organismus, orientovat se v problematice závislostí, znát 

základní právní normy, vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku, posilovat své 

sebevědomí, správně se rozhodovat, odmítat, zaujímat zdravé životní postoje, orientovat se v 

problematice sexuální výchovy, bránit se různým formám násilí a vědět, kde hledat pomoc, 

zvládat základní sociální dovednosti. 

 

2.3 Aktivity pro rodiče a veřejnost  

- seznámení rodičů s PPŠ v rámci třídních schůzek, či na www stránkách školy 

- seznámení se školním řádem a zásadami bezpečnosti  

- nabídka propagačních materiálů a brožur  

- seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků  
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- poskytování informací na nástěnkách a internetových stránkách školy 

- seznamování rodičů a široké veřejnosti s akcemi školy prostřednictvím médií (stránek školy,   

kabelová televize, den. tisku – Litoměřicko atd.)  

 

2.4 Aktivity pedagogů 

- proškolení kolegů o změnách v legislativě a metodikách MŠMT v oblasti prevence 

- seznámení pedagogického sboru s informacemi získanými na setkání ŠMP s okresním 

metodikem 

- seznámení pedagogického sboru s novým PPŠ a s hodnocením loňského PPŠ dle výstupů 

v systému výkaznictví  

- vedení záznamů do interních dotazníků „Záznamy o preventivním působení třídního učitele“ 

a „Preventivní působení učitele ve výuce“ 

- účast dvou pedagogů na školení k projektu Bezpečně do školy – BESIP 

- účast dvou pedagogů na školení „Vzdělávání v heterogenní třídě“ 

- účast pedagoga na školení „Zdravá výživa“ 

- upozorňování na zajímavé vzdělávací akce v oblasti prevence (NIDV) 

- odebírání časopisu Prevence k rozšiřování povědomí pedagogů o trendech v oblasti 

prevence 
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3 Plány preventivních aktivit  

3.1 Plán nespecifických preventivních aktivit 

Název aktivity  Cílová 

skupina 

Forma Termín Garant 

Spolupráce s 

odbornými pracovišti  

celá 

škola 

Pracovní schůzka s 

odborníky z PPP, 

SPC, SVP, Policie 

ČR, MP, OSPOD Rce 

Celoroč. ŘŠ RNDr. 

Horáčková,  

ŠMP Mgr. 

Mayová a 

třídní učitelé 

Poradenské pracoviště  celá 

škola 

Soustavné sledování a 

včasná intervence 

Celoroč. VP Mgr. 

Preslerová a 

ŠMP Mgr. 

Mayová 

Péče o žáky se 

speciálními 

vzdělávacími a 

výchovnými 

potřebami, integrace, 

inkluze  

celá 

škola 

IVP, PLPP, 

individuální výuka, 

návštěva oddělení PI 

a PSPP, dojednání 

vyšetření a následné 

péče 

Celoroč. VP Mgr. 

Preslerová, 

Oddělení PI  a 

PSPP Mgr. 

Mašková a 

Mgr. Jíšová, tř. 

učitelé  

Projekt pro 

předškoláky: 

Školička  

Předškol

ní děti  

5 setkání květen 

červen 

ŘŠ RNDr. 

Horáčková 

a. Screening 

problémových 

tříd a následná 

práce s 

dětským 

kolektivem  

dle 

zájmu tř. 

uč. a 

aktuální 

situace 

Vzájemná spolupráce 

s OSPOD Rce, PPP 

Litoměřice, SVP 

Slaný  

Celoroč. třídní učitelé, 

odborníci a 

ŠMP Mgr. 

Mayová 
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b. Přednášková 

činnost 

c. Řešení 

problémových 

žáků s OSPOD 

Projekty (celoškolní a 

předmětové), aktivity 

pro posílení 

pozitivního klimatu 

tříd 

celá 

škola 

Projektové dny, 

vyučování 

celoroč. Třídní učitelé, 

ŠMP Mgr. 

Mayová, 

akreditovaní 

odborníci 

Den otevřených dveří rodiče a 

ostatní 

veřejnost 

Prohlídka školy, 

ukázky prací žáků, 

výstava 

březen Třídní učitelé, 

vedení školy 

Setkání pro budoucí 

prvňáky, příprava 

zápisu 

děti z 

mateřské 

školy a 

jejich 

rodiče 

Návštěva spojená s 

prohlídkou, hrami a 

seznámením s 

prostředím školy 

březen/ 

duben 

ředitelka školy 

RNDr. 

Horáčková, VP 

Mgr. 

Preslerová, 

učitelé 1. st  

Akademie celá 

škola 

Přehlídka osvojených 

dovedností žáků 

červen ředitelka školy 

RNDr. 

Horáčková  

Výstavy – vánoční, 

velikonoční 

celá 

škola 

Prezentace prací prosinec 

březen, 

duben 

Učitelé Vv a 

Pv, tř. uč.  

Výjezdy tř. kolektivů 1.- 9. tř. Tematické zájezdy, 

exkurze, ozdr. pobyty  

celoroč. třídní učitelé 
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3.2 Plán specifických preventivních aktivit 

Krom níže uvedených aktivit budou realizovány také další preventivní programy od externích 

odborníků podle aktuální nabídky a finančních možností školy. 

 

Název aktivity  Cílová skupina Forma Termín Garant 

Projekt Nenech 

to být 

1. – 9. tř. Projekt MŠMT 

pro včasné 

odhalování 

šikany 

celoročně ŠMP Mgr. 

Mayová 

Projekt 

Normální je 

nekouřit 

1. – 5.tř. Pracovní listy, 

diskuse, nácvik 

odmítání 

průběžně třídní a uč. Prv 

a Př 

Projekt Zdravé 

zuby 

1. – 4. tř. Pracovní listy, 

diskuse 

průběžně třídní a uč. Prv 

a Př 

Projekt Hravě 

žít zdravě 

5. tř. Internetová 

soutěž o 

zdravém 

životním stylu 

průběžně Mgr. Presler 

 

Projekt Zdravý 

pohyb 

1. – 5. tř.  Teoretické i 

praktické 

aktivity 

září, říjen Externista, 

tř.učitelé, učitel 

Tv 

Beseda Policie 

ČR 

družina Beseda o trestně 

právním 

povědomí 

listopad externista 

Projekt Zdravá 

pětka 

1. – 9. tř. Teoretické i 

praktické 

aktivity 

k zdravému 

stravování 

 externista 
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Projekt V 

pohodě do školy 

BESIP 

1. - 4. tř. Teoretické i 

praktické 

aktivity 

průběžně plus 

jednodenní 

výjezdová akce 

třídní učitelé 

Projekt 

Youth2Youth 

(Mladí mladým) 

6. tř. Projektový den červen Mgr. Mayová 

Preventivní 

program „Všeho 

s Mírou“ 

5. – 7. tř. Čtyřfázový 

program Centra 

primární 

prevence White 

Light 

II. pololetí 

 

 

 

Mgr. Mayová, 

externisté 

Projekt 

Přestávková 

prevence 

6. – 9. tř. Dlouhodobý 

program Centra 

Pochodeň 

celoročně Mgr. Mayová 

Zebra se za tebe 

nerozhlédne 

4. tř. Dlouhodobý 

program Policie 

ČR 

celoročně TU Bc. 

Svobodová 

Program 

Mezipatra 

8. a 9. tř. Projekce filmu a 

vzdělávací 

debata – AIDS, 

přijímání 

jinakosti 

dle dohody Externista 

z organizace 

Mezipatra 
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4. Přílohy PPŠ 

Přílohy PPŠ jsou k dispozici na internetových stránkách školy, na ploše počítače ve sborovně 

ve složce Prevence a dále v ředitelně a ve sborovně v tištěné podobě. 

Seznam příloh: 

Krizový plán při selhání preventivních opatření školy 

Postup školy při řešení šikany 

Strategie školy v prevenci šikany 

 O šikaně pro rodiče 

Doporučení rodičům, jejichž dítě má problémy s návykovými látkami 

 

Legislativa v oblasti prevence: 

Vyhláška 72/2005 

Vyhláška 73/2005 

Výklad vyhlášky č 147/2011 Sb. otázky a odpovědi.doc 

Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon)  

562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona  

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

Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami  

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jitka Mayová, ŠMP, dne 25. 8. 2021 v Budyni nad Ohří 

http://www.msmt.cz/file/20307
http://www.msmt.cz/file/20308
http://www.msmt.cz/file/20309
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
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=562%2F2004&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=563%2F2004&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005

