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1. Zhodnocení uplynulého školního roku 

 
Dnešní doba otevírá dětem a mladým lidem dveře do světa 

nepřeberných možností, aniž by si oni sami uvědomovali, jaká 

nebezpečí a jaké nástrahy na ně mohou za těmito pomyslnými dveřmi 

čekat a výrazně zasáhnout do jejich života - ať už v pozitivním, či 

negativním pojetí. V důsledku této skutečnosti usilujeme o spoluúčast 

na vytváření podmínek jejich aktivního a smysluplného trávení volného 

času. Chceme jim poskytnout prostředí pro jejich aktivní a zdravý 

životní styl. Nabízíme jim oporu v nelehkých životních situacích, 

snažíme se rozvíjet jejich komunikační dovednosti, společně 

vyhledávat opěrné body v rámci skupin, a to především se značným 

důrazem na utváření kompetencí a prvků sociálně-osobnostní výchovy. 

Na základě všech těchto faktů se orientujeme rovněž na organizaci              

a realizaci různorodých volnočasových aktivit, k nímž náleží 

kupříkladu rozličné sportovní turnaje, sportovně herní soutěže, 

víkendové pobyty a řada dalších obdobných akcí. 

I přes všechna tato fakta, která jsou zaměřena na minimalizaci 

výskytu sociálně patologických jevů, jsme v uplynulém školním roce 

řešili celkem 21 případů, jejichž podtextem byly právě negativní 

projevy chování ze strany žáků. Jednalo se především o případy 

krádeží, vandalismu či šikany. Ve dvou případech bylo nutno využít 

spolupráce s psychology Centra nové naděje ve Frýdku-Místku. V jiné 

situaci pak byla navázána spolupráce s odborem sociálně-právní 

ochrany dětí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jednou rovněž proběhlo 

setkání výchovné komise a vstup příslušníků Policie ČR na půdu školy 

za účelem šetření krádeže většího obnosu finančních prostředků. 

Všechny projevy SPJ jsou řádně sepsány  a archivovány. 

Jedná-li se o zajištění prevence a náplň volnočasových aktivit 

na naší škole ve školním roce 2009/10, bylo uspořádáno několik 

sportovních turnajů jak pro první, tak také pro druhý stupeň, dále 

pak Vánoční jarmark ve spolupráci s rodiči dětí, dětský karneval či 

různorodé pobyty v přírodě, ať se již jednalo o lyžařský kurz či 

prožitkové pobyty v prostředí Beskyd. Právě na těchto pobytech jsou 

budovány vzájemné vztahy mezi žáky, a to formou různorodých aktivit 

zaměřených na týmovou spolupráci i individuální osobnostní rozvoj 

každého dítěte. 

Zapojili jsme se rovněž do kampaně Červená stužka, jež proběhla 



v prosinci loňského roku a jejímž organizátorem se stala Česká 

společnost AIDS pomoc, o. s. Odměnou se nám stala přednáška na dané 

téma, a to v březnu letošního roku díky ochotě jednoho z lektorů výše 

zmiňované společnosti. Přednáška byla určena žákům 7. - 9. ročníku. 

Ti se měli možnost seznámit s prevencí šíření této smrtelné nemoci, 

se způsoby přenosu či nepřenosu a zároveň klást lektorovi různorodé 

otázky v rámci diskuse.  

 Uvědomujeme si, že školství je veřejnou službou a že naplňování 

našich záměrů v rámci prevence sociálně-patologických jevů vyžaduje 

rovněž vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pedagogy, konkrétně 

třídními učiteli a školním metodikem prevence. Realizace však není 

možná ani bez spolupráce s rodiči žáků. Zároveň je nám zřejmé, že 

naším úkolem je primární prevence a že v případě výskytu určitého 

problému máme ohlašovací povinnost. Stěžejním cílem primární prevence 

sociálně-patologických jevů je vytvářet pozitivní klima ve škole.  

 

2. Dosavadní činnost 
 

 

 Prevence sociálně-patologických jevů je začleněna do celé řady 

vyučovaných předmětů, jako jsou rodinná výchova, osobnostně-

sociální výchova, občanská výchova, zdravověda, chemie, biologie 

apod. Jedním z prvků prevence na naší škole je rovněž četba knih 

v rámci literatury pro děti a mládež, které představují 

příběhovou prózu s dětskými hrdiny prožívajícími různé podoby  

patologických jevů – šikana, sexuální znásilnění, drogová 

závislost, mentální anorexie, neshody s rodiči apod. To vše 

s ohledem na daný věk žáků. Cílem této četby je předat dětem 

přijatelnější formou povědomí o existenci těchto jevů a jejich 

důsledcích. 

 Součástí prevence je také četba různorodých publikací, letáků            

a promítání video ukázek na daná témata z oblasti SPJ. 

 Pedagogové na naší škole spolupracují se školním metodikem 

prevence, který je pravidelně seznamuje s nejdůležitějšími 

údaji, jež se týkají aktuálního vývoje v rámci sociálně-

patologických jevů. Učitelům je k dispozici odborný měsíčník 

Prevence. Samotný metodik prevence vytváří společně s ředitelem  

školy preventivní tým. Zároveň v současné době absolvuje tří 

semestrální studium Centra dalšího vzdělávání, které je součástí 



Ostravské univerzity.  Konkrétně se jedná o studijní program 

s názvem Prevence sociálně-patologických jevů v rozsahu 255 

hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných 

pracovištích poskytujících poradenskou, intevrnenčí a léčebnou 

pomoc).              

 V rámci třídních schůzek informují třídní učitelé rodiče žáků             

o aktuálním stavu třídního kolektivu a jednotlivců, tedy                

i o případném výskytu problémového chování, za nějž je 

považováno záškoláctví, požívání alkoholických nápojů, 

tabákových výrobků či návykových látek, jimiž jsou drogy. 

Stranou nezůstává ani problematika šikany a AIDS. 

 Jedná-li se o spolupráci s jinými institucemi, na tomto poli 

udržujeme kontakt s Centrem nové naděje se sídlem ve Frýdku-

Místku, případně s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve 

Frýdku-Místku.  

 Žáci jsou obeznámeni s tím, na koho se mohou v případě nutnosti 

či potřeby obrátit, vůči komu mohou projevit důvěru. Kontakty na 

různorodé instituce zaměřené na pomoc dětem jsou vyvěšeny na 

nástěnkách v hlavní budově školy. Děti mají zároveň možnost 

požádat o rozhovor školního metodika prevence SPJ či výchovného 

poradce. 

 Na  začátku školního roku byl žákům předložen školní řád, v němž 

je rovněž ošetřena problematika krádeží cenností. 

 

3. Plánované aktivity pro školní rok 2010/2011 

 
3.1 Zájmové činnosti a volnočasové aktivity, jež probíhají  v době mimo výuku 

Jako výchovně vzdělávací instituce předkládáme žákům na 

počátku každého školního roku pestrou nabídku zájmových 

činností, již se snažíme neustále aktualizovat                

a rozšiřovat. Příkladem za všechny mohou být pohybové hry, 

aerobic, výuka ke hře na hudební nástroje, malá kopaná, 

kroužek keramiky apod. Zároveň stále spolupracujeme se 

Střediskem volného času Klíč, jež sídlí ve Frýdku-Místku. 

 

3.2 Pravidelná a obsáhlá činnost Žákovské rady 

Žákovská rada(ŽR) má v rámci naší školy již několikaletou 

tradici. Je orgánem, v němž se projevuje aktivní činnost 



zástupců čtvrtého až devátého ročníku, kteří jsou voleni 

demokratickým principem v rámci každé třídy, a to na začátku 

školního roku. Cílem Žákovské rady je být rovnocenným 

partnerem vedení školy, předkládat názory a reálné požadavky 

ostatních žáků, hledat společná řešení a východiska, případně 

kompromisy. Stranou nezůstávají ani první, druhá a třetí 

třída. Náplň ŽR spočívá v realizaci některých aktivit 

zmiňovaných v bodě 3.1. Jedná se konkrétně o realizaci 

sportovních turnajů, zábavných akcí,  koordinaci aktivit 

charitativního charakteru apod. Tato náplň je v průběhu 

školního roku neustále aktualizována a obměňována v důsledku 

stále nových nápadů samotných žáků. V letošním školním roce 

je jedním z našich cílů navázání spolupráce s jinými školami, 

kde rovněž působí Žákovská rada či Žákovský parlament. Od 

této snahy očekáváme vzájemnou výměnu zkušeností a zapojení 

všech žáků školy. Tím opět naplníme volný čas dětí.  

 

Program  Žákovské rady pro školní rok 2010/2011 

 Turnaje v různorodých sportovních disciplínách 

(florbal, přehazovaná, fotbal, vybíjená…) 

 Charitativní akce – CPK CHRPA – organizace zaměřená 

na výcvik koní pro tělesně postižené děti. Forma 

pomoci – prodej záložek do knih v hodnotě 20,- Kč. 

 Koordinace výtvarných soutěží – soutěž o nejlepší 

návrh na výzdobu šaten a chodeb školy. Soutěž               

o nejkrásnější portrét naší školy apod. 

 Barevné dny. 

 Tematicky laděné dny, kupříkladu ve stylu trampů 

apod. 

 Zábavné soutěže a zábavná odpoledne (Janovická 

SuperStar, Halloween party apod.) 

 Pomoc při koordinaci soutěže ve sběru PET lahví a 

starého papíru. 

 Pravidelná informovanost o činnosti Žákovské rady na 

internetových stránkách, nástěnkách a ve školním 

občasníku. 

 Již sedmým rokem probíhající adopce dívenky na dálku 

– Priyanky. 



 Spolupráce s vedením obce Janovice. 

 Zapojení se do projektů pořádaných pedagogy školy 

(Den Země, Slavnost čtení apod.). 

 

V rámci prevence SPJ budou realizovány tyto aktivity: 

 Spolupráce s Českou společností AIDS pomoc, o.s. – 

prodej červených stužek jako projev sounáležitosti 

s lidmi trpícími tímto onemocněním a zároveň jako 

projev boje proti této zákeřné chorobě. Materiály 

uvedené společnosti pak poslouží k představení daného 

tématu v rámci vyšších ročníků na naší škole                     

a k seznámení s prevencí proti viru HIV (prosinec 

2010). 

 Projekt „Ajaxův zápisník“ určený žákům 2. třídy 

(celoroční projekt; září 2010 až srpen 2011). 

 Besedy na téma vandalismus, šikana, krádeže a jejich 

následky – spolupráce se členem Policejního 

preventivního týmu (v průběhu školního roku). 

 Jednodenní preventivní program určený žákům                  

8. ročníku, a to s psychologem Centra nové naděje 

Frýdek-Místek (září 2010). 

 Motivační výchovná opatření občanského sdružení 

Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Představení 

jsou určena žákům prvního stupně (září, listopad 

2010). 

 

3.3 Zařazování prvků osobnostní a sociální výchovy do výuky 

K rozvoji komunikace, řešení konfliktů, zvyšování sebevědomí, 

schopnosti účinné obrany proti manipulaci apod. směřuje 

především výuka osobnostní a sociální výchovy. Žáci jsou 

jejím prostřednictvím seznamováni s MBTI teorií, čímž lépe 

poznávají svůj temperament a své vlastní „já“. 

 

3.4 Adaptační (prožitkové) pobyty pro žáky s třídními učiteli 

Adaptační nebo-li prožitkové pobyty jsou pro naši školu 

jednou z priorit. Jedná se zejména o pobyty 1. a 6. ročníku, 

které jsou v obou případech považovány pro děti za náročné 

období přechodu z jedné fáze vzdělávání do druhé. Cílem 



těchto pobytů je vzájemné poznávání a vytváření pevnějších 

vztahů v rámci třídního kolektivu. Za nevhodné však 

považujeme poznávací hry. Nejedná se totiž o hry, nýbrž                

o techniky. 

 

3.5 Zapojení předmětů do preventivního programu 

S problematikou drog, šikany či pohlavních nemocí se žáci 

setkávají nejen v rámci OSV, nýbrž i v jiných předmětech, ke 

kterým náleží především rodinná výchova, občanská výchova, 

zdravověda, chemie či biologie. V oblasti problematiky šikany 

je sledováno především klima dané třídy. V případě jejího 

výskytu dochází k okamžitému informování zákonných zástupců 

dětí. V letošním školním roce bude v 7. ročníku pracováno 

v rámci Občanské výchovy a OSV s filmem zabývajícím se touto 

problematikou, jehož název je „Mezi stěnami“ a jehož 

spoluautorkou je také ředitelka Pedagogicko-psychologické 

poradny v Karviné paní PhDr. Věra Podhorná. Ve vyšších 

ročnících pak využijeme již výše zmiňované materiály České 

společnosti AIDS pomoc, o.s. k preventivní výchově týkající 

se viru HIV a onemocnění AIDS a rovněž nově vzniklé filmové  

snímky „Mezi nimi“ režiséra Davida Vignera a „Naděje“ Jana 

Koblera, které zachycují výše zmiňovanou problematiku. 

Současně budeme usilovat o využití nabídek různých 

společností zaměřených na prevenci SPJ. Jedná se především             

o Centrum nové naděje, PPP Frýdek-Místek a další instituce 

nabízející pomoc v rámci této oblasti. Jsme si však vědomi 

skutečnosti, že převážnou náplň prevence si jako škola musíme 

utvářet samostatně. Z tohoto důvodu je opět připravována celá 

řada volnočasových aktivit či pobytů mimo prostory školy.  

 

3.6 Využití nástěnky v horním patře k prezentaci problematiky SPJ 

K prezentaci problematiky SPJ slouží kromě video nahrávek              

a různých besed také nástěnky umístěné v přízemí a v prvním 

patře hlavní budovy. Žáci zde naleznou základní údaje 

týkající se této oblasti (domácí násilí, drogy, seuxální 

prevence, mezilidské vztahy, gamblerství, záškoláctví, 

vandalismus, rasismus, xenofóbie...). Zároveň jsou zde 

zveřejněny některé aktuální statistiky a potřebné kontakty na 



instituce nabízející pomoc obětem SPJ. K dispozici je rovněž 

kontakt na Linku bezpečí a nabídka internetových stránek. 

 

3.7 Výskyt sociálně-patologických jevů 

V případě výskytu sociálně-patologických jevů budou okamžitě 

informováni rodiče žáků, kterých se daný problém týká. Jsme 

si rovněž vědomi, že můžeme využít pomoci krajského metodika 

prevence, dále pak tzv. mládežníka (speciálně vyškolený 

odborník z řad policie zaměřený na oblast kriminality dětí                                             

a mládeže) či pracovníků odboru sociálně-právní ochrany dětí 

atd. 

 

4. Závěr 

 
Realizace tohoto Minimálního preventivního programu se řídí 

Školským zákonem 561/2004 Sb., k jehož poslední novelizaci došlo dne 

1. dubna 2009. Jedná se konkrétně o § 2, § 16, § 17, § 18, § 29, § 37,                          

§ 41 a § 47. Dále se jedná o vyhlášku 72/2005 Sb. Metodický pokyn 

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole z roku 2005 

(Č.j.: 27 317/2004-24, 19 458/2001-22, 18 712/2005-20). Zároveň se 

řídíme metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

zaměřeným na prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení – Č.j. 24 246/2008-6. 

 Veškeré projevy sociálně-patologických jevů jsou ihned 

podchyceny a jsou o nich vedeny písemné záznamy. 

  Za realizaci preventivního programu zodpovídá ředitel školy. 

Náplň prevence a řešení vzniklých případů či poskytování pomoci je                

v kompetenci školního metodika prevence.  

  

 

V Janovicích dne 1. září 2010 

 

 

 

 

......................     ..................... 

   Mgr. Lukáš Pitřík      Mgr. Jan Ledvoň 

školní metodik prevence SPJ         ředitel školy 


