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1. Úvod 

Preventivní plán školy (PPŠ) vypracovaný pro potřeby Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, 

příspěvková organizace (dále jen škola) má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí 

pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy 

současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, 

a v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících 

na základě působení níže uvedených negativních jevů. 

PPŠ byl zpracován na základě metodiky MŠMT Strategie prevence soc. pat. jevů u dětí a mládeže 

v působnosti MŠMT a dalších dokumentů vydaných MŠMT. 

 

1.1 Charakteristika 

1.1.1 Charakteristika školy 

"Škola pro život", jejíž historie sahá až do roku 1889. Nacházíme se v okrajové a klidné části 

Liberce v blízkosti Jizerských hor. V této čtvrti převládá zástavba rodinných domů a malých 

panelových sídlišť stranou rušných ulic Liberce. K nám do Ruprechtic na náměstí se snadno 

dostanete autobusem č. 25. Jsme plně organizovaná škola rodinného typu s kapacitou 450 žáků 

a ke každému z nich uplatňujeme individuální přístup. Naše vzdělávání probíhá v duchu 

Senecova moudra:  "Neučím se pro školu, ale pro život." 

 

Vyučování je realizováno v kmenových třídách, v odborných učebnách (v učebně fyziky 

a chemie, jazykových učebnách, počítačové učebně, multimediální učebně, výtvarném 

ateliéru), školním pozemku s učebnou a školní tělocvičně. Vyučovací proces probíhá ve dvou 

budovách a ve školní tělocvičně. Součástí školy je školní družina pro žáky z 1. stupně a školní 

pozemek. Ke škole patří vlastní školní jídelna.  

 

1.1.2 Charakteristika pedagogického sboru 

Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru je dlouhodobě zajištěna. Ve škole 

pracuje metodik prevence s odpovídající kvalifikací i školený logoped, ve škole působí i etoped. 

Další vzdělávání je dlouhodobě a systematicky orientováno na inovační procesy ve školství. 

Každoročně připravujeme plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který 

se zaměřuje na vzdělávání pedagogického sboru jako celku. Zajímavé kurzy i další školení 

si také vyhledávají jednotliví pedagogové podle aktuální situace. 
 

 

1.1.3 Charakteristika žáků 

Převážná většina žáků spadá bydlištěm do naší spádové oblasti, dojíždějí k nám však žáci 

i z jiných městských částí. Život na okraji města má svá specifika, rodiče se velmi zajímají 

o působení školy a kladou důraz na její atmosféru a pověst. Velkou roli v našem působení hraje 

i školní družina, o kterou jeví rodiče velký zájem. 
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Rozbory výsledků přijímacích řízení za několik posledních let ukazují, že 75 - 80% žáků 

odchází na obory studia na středních školách zakončené maturitní zkouškou. Je tedy nutné 

i na toto zjištění brát ohled při zpracování celkové koncepce školního vzdělávacího programu 

tak, aby naši absolventi uspěli při dalším studiu. Toto hledisko se odráží i v tom, že rodiče 

požadují co největší rozšíření nabídky práce s počítači a výuky cizích jazyků. Rovněž je třeba 

respektovat i tu skutečnost, že relativně velká část žáků trpí specifickými poruchami učení. 

Ve třídách jsou integrováni i žáci s dalšími poruchami a i oni musí mít možnost všestranného 

a plnohodnotného rozvoje. 

 

1.2 Co škola nabízí 

 kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými pedagogy 

 individuální přístup k žákům s SPU a nadaným žákům 

 logopedickou péči 

 poradenské služby výchovného poradce a metodika prevence, kariérové poradenství 

 výuku cizích jazyků (angličtina a němčina) 

 výuku informatiky od 4. ročníku 

 ekologickou výchovu (projektové dny na školním pozemku, výukové programy pořádané 

ekologickými organizacemi) 

 výuku v počítačových učebnách 

 nově zrekonstruovanou tělocvičnu s posilovnou a saunou 

 volitelné předměty již od šesté třídy (sportovní hry, konverzace v Aj, počítačová grafika, 

výtvarná praktika, chemická a fyzikální praktika, příprava pokrmů …) 

 programy prevence rizikového chování žáků (Maják o.p.s., Středisko výchovné péče Čáp a 

další organizace) 

 kulturní a výchovně-vzdělávací pořady (návštěva divadel; hudební, literární, zeměpisné a 

dějepisné pořady) 

 sportovní kurzy pro 6. - 9. třídu (turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký) 

 stojany na kola v areálu školy 

 pobyty v přírodě pro žáky z 1. stupně 

 týdenní pobyty v Anglii 

 vícedenní vzdělávací výjezdy pro 6. - 9. třídu 

 zapojení do projektů (Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony) 

 širokou nabídku zájmových aktivit (míčové a sportovní hry, florbal, hra na kytaru nebo 

na flétnu, taneční kroužek, keramika, ...) 

 školní akce pro děti a širokou veřejnost (běžíme si pro jedničku, výtvarná soutěž Zlatý 

štětec, Drakiáda, Věncování, Karneval, Den duchů ...)  

 školní družinu 1. – 3. třídy v samostatných prostorách 

 stravování ve školní jídelně s vlastní kuchyní 

 

 

1.3 Přehled součástí školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA kapacita 450 žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINA kapacita 135 žáků 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  kapacita 450 žáků 
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Školská rada: zřízena 1. 9. 2014 (Město Liberec), počet členů: 6 

počet jednání rady školy v průběhu roku: 3 

Mimoškolní nebo občanská sdruženi působící při škole: 

Spolek přátel ruprechtické školy, náměstí Míru 212/2, 460 14 Liberec 14 

 

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy 
Ve školním roce 2022/23 vyučuje škola dle školního vzdělávacího programu: 

ŠVP pro ZŠ „Paleta života“ ev. č. 1/2014 platného od 1. 7. 2014. 

 

3. Cíle PPŠ 

3.1 Zaměření PPŠ pro první stupeň 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití žáků a učitelů 

 zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

 vést žáky ke zkoumání, sebehodnocení a uvědomění si vlastní osobnosti 

 vnímání individuálních odlišností dětí a jejich akceptování 

 nácvik vzájemné úcty a sebeúcty 

 rozvoj schopnosti diskutovat, klást otázky a vyjádřit svůj názor 

 vnímání nebezpečí drog, především kouření a alkoholu, vytváření představy 

o nebezpečí drog 

 vést k bezpečnému chování na internetu  
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Žáci po dokončení pátého ročníku by měli umět: 

- 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 přesně informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látek 

- znát následky užívání návykových látek 

- vědět, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetových sítí 

- umět odmítat 

3.2 Zaměření PPŠ pro druhý stupeň 

Žáci po dokončení devátého ročníku by měli umět: 

- pojmenovat základní návykové látky 

- znát jejich účinky na lidský organismus 

- orientovat se v problematice závislosti 

- 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 

- umět rozlišovat bezpečné a nebezpečné chování v prostředí počítačových sítí 

- bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc 

- zvládat základní sociální dovednosti 

 

3.3 Výuková témata a zážitkové akce, které napomáhají prevenci na ZŠ 

Na škole probíhají další různé aktivity a zájmové kroužky (badminton, florbal, taneční, 

flétnový, kytarový, keramický, výtvarný, programování, logopedie, nápravné čtení, sportovní 
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hry, malý kuchtík, divadlo, sbor, kroužek matematiky), ve kterých se setkávají děti různého 

věku a různě talentově nadané. Pro žáky 1. – 3. tříd funguje také školní družina. 

 Primární prevenci na prvním stupni mají na starost třídní učitelé. S jednotlivými tématy 

se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých 

metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou prací, skupinovou prací, projektové 

vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy v z oblasti primární prevence. 

V některých třídách probíhají pravidelné třídnické hodiny pro zlepšení klimatu ve třídě. Třídy 

také navštěvuje školní etoped.  

 

3.3.1 Cíle prevence na škole 

Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny 

pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomůžou v krizových chvílích života přijmout 

nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka 

schopného samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního, člověka, který si přeje 

dobro lidí kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných životních a rodinných 

vztahů. 

 

3.3.2 Pravidelné pedagogicko-výchovné akce školy 

I. Výjezdy žáků 

 výjezdy do Anglie 

Organizovaný poznávací zájezd do Anglie 

 kurzy (turistický, lyžařský, cyklistický a vodácký) 

Žáci druhého stupně absolvují každý rok jeden z kurzů. V 6. ročníku absolvují 

turistický, v 7. ročníku lyžařský, v 8. ročníku cyklistický a v 9. ročníku vodácký 

kurz, kde se naučí základy daného sportu a společně získají spoustu zajímavých 

zážitků. 

 exkurze a pobyty v přírodě (děti ZŠ) 

Žáci se vydávají na jedno či dvoudenní exkurze na zajímavá místa, kde 

se dozvídají spoustu novinek. Týdenní pobyt v přírodě, kam jezdí žáci 1. stupně je 

také velice oblíbený. Děti si společný čas zpestřují spoustou her a soutěží 

a zároveň pracují na zlepšení klimatu ve třídě a poznávání spolužáků. 

 

II. Akce pro děti a veřejnost 

Tyto akce jsou určeny pro žáky, jejich rodiče, rodinné příslušníky, přátele a známé. 

Užívají si společný čas, vytvářejí ozdoby či výrobky a vždy odcházejí spokojeni. 

 Drakiáda (pro děti a veřejnost) 

 Den duchů 

 Věncování 
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Škola se otevírá pro veřejnost. Kdo má zájem může si školu prohlédnout trochu jinak, 

nebo zjistit, jak to ve škole chodí. 

 Dny otevřených dveří 

 

III. Akce pro děti předškolního věku a školní družiny 

 Dílny tvořivosti (předškolního věku) 

Akce je určena pro předškoláky. Podívají se do školy ještě dříve, než nastoupí 

do první třídy. Plní různé úkoly, hrají si a poznávají své budoucí učitele. 

 Karneval 

Je určen pro žáky ze školní družiny. Všichni, kdo mají rádi masky, se sejdou 

a pobaví se. 

 

IV. Krajské kolo soutěže 

 Zlatý štětec 

Každoročně naše škola pořádá soutěž pro žáky z celého kraje. Děti kreslí obrázky 

na dané téma a odborná porota vybere vítěze jednotlivých kategorií. 

 

V. Jednorázové a nepravidelné akce 

 Ekologické akce 

Žáci navštěvují střediska Střevlík, Divizna a pobyty na Hubertce, kde absolvují 

různé ekologické programy. V nich se hravou formou vzdělávají a samozřejmě 

se i pobaví. 

 Akce MaK 

Žáci navštěvují Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo i Experimentální studio. 

 Ostatní akce 

Další zážitky získávají v Oblastní galerii i krajské vědecké knihovně, kde se jim 

otevírají nové možnosti. 

 Preventivní akce 

Žáci absolvují další preventivní akce pořádané např. KVK Liberec. 
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3.3.3 Tematické semináře pro žáky 

V rámci prevence dlouhodobě spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Maják. Žáci 

od 4. do 9. ročníku postupně procházejí jednotlivými semináři: 

4. ročník 

ALKOHOL A KOUŘENÍ 

Hlavním cílem programu je předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových 

výrobcích. Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního 

kouření. Porozumět nebezpečí užívání alkoholu. 

JSME PARTA? 

Program vede žáky k porozumění pojmu šikana. Snaží se posílit vzájemný respekt v kolektivu. 

Rozvíjet spolupráci žáků. Provádí základní mapování vztahů v kolektivu 

 

5. ročník 

JSEM ORIGINÁL 

Vede žáky k porozumění pojmu šikana. Podporuje lidskou originalitu – zdravého sebevědomí a umění 

sdělit nepříjemné chování druhých. Posiluje vzájemný respekt v kolektivu. 

BEZPEČNĚ ONLINE 

Chce předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Seznamuje žáky se zásadami 

bezpečného pohybu na internetu. Přibližuje problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky 

a prevenci. 

 

6. ročník 

ZÁVISLOSTI 

Předchází vzniku látkových a nelátkových závislostí. Zvyšuje dovednost odolávat tlaku vrstevnické 

skupiny. Posiluje vlastní odpovědnost a odmítavý postoj k závislostnímu chování. 

ČAS ZMĚNY 

Vede žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání. Snaží se ukázat dospívání jako proces vedoucí 

k dospělosti. Zvyšuje povědomí o tělesných změnách v období dospívání. 

 

7. ročník 

KRÁSA 

Posiluje vlastní hodnoty a sebepřijetí. Jeho úkolem je předcházet vzniku poruch příjmu potravy 

a rozvíjení vzájemné úcty v kolektivu. 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Cílem je předcházet vzniku závislosti na návykových látkách. Vede žáky k nastavení vlastního 

negativního postoje vůči experimentování a užívání. 
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8. ročník 

SEXUALITA 

Vede žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Reflektuje tlak okolí a jeho dopady na vlastní 

úsudek. 

NA NETU 

Snaží se předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Přibližuje dětem problematiku 

kyberšikany – její druhy, prostředky, ochranu a řešení. Seznamuje je se zásadami bezpečného pohybu 

na internetu. 

 

9. ročník 

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Cílem programu je zodpovědné jednání v sexuálním životě. Seznamuje žáky s  antikoncepčními 

metodami v  oblasti adolescence. Vede je k  zodpovědnému přístupu v  oblasti plánování rodičovství a 

seznamuje s možnostmi ochrany proti pohlavně přenosným nemocem a příznaky těchto onemocnění. 

ZA HRANOU 

Cílem je předcházet vzniku extremistických názorů a postojů. Vede žáky k respektu vůči ostatním 

lidem v naší společnosti. Upozorňuje na rizika spojená s některými subkulturami. Ukazuje na hlavní 

problémy a principy sekt a náboženských hnutí. 

 

Škola využívá i semináře dalších organizací:  

 Policie ČR 

 

3.3.4 Spolupráce s odborníky a s organizacemi 

V tomto bodě PPŠ je uveden přehled odborníků a organizací, se kterými škola spolupracuje 

v oblasti prevence. 

 PPP - Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, příspěvková 

organizace, Truhlářská 3, 460 01, Liberec 2 tel. 482 710 517, 731 488 235 

 MAJÁK o. p. s., Konopná 776, 460 14, Liberec 14 tel. 484 847 752, 753, e-mail: 

jan.molnar@majakops.cz 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Zapes 

 SVP - Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp, Na Výšinách 451/9, 46005 

Liberec 5 tel. 482750807, e-mail: svp_lbc@centrum.cz 

 Dětské psychiatrické centrum, Školní ul., 46005 Liberec 5, tel. 485101102 

 DDÚ - Dětský diagnostický ústav, U Opatrovny 3, 46001 Liberec 1, tel. 485341118 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Dvorská 445/10, 46005 Liberec 5 

e-mail: rodpor.liberec@volny.cz, tel. 485108866,606167312 

mailto:jan.molnar@majakops.cz
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 SKT - Středisko komplexní terapie, Jáchymovská 385/25, 460 10, Liberec tel.: 485 151 

398, 485 152 793, mobilní: 731722000, E-mail: skt@sktlib.cz 

 Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5, tel. 485 102 668,            

e-mail: info@sdruzenidrak.org 

 Linka důvěry Liberec tel. 485106464 

 Linka Ztracené dítě, tel. 116000 

 Člověk v tísni, Baarova 527/6, 46001 Liberec 1 Tel. 482725113, 776090644 

 Odbor sociální péče statutárního města Liberec,  tř. 1. Máje 108, Liberec III, 

tel.:  485244921 

 Středisko ekologické výchovy libereckého kraje Střevlík, 463 31 Oldřichov v Hájích 5, 

tel.: 482 360 011, e-mail: info@strevlik.cz 

 Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna, Masarykova 1347/31, 

460 01 Liberec, tel.: 482 712 982,  

 Naivní divadlo Liberec, Moskevská 32/18, 460 31  Liberec, tel.: 485253611, e-mail: 

info@naivnidivadlo.cz 

 Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1, tel.:  485 101 523, 

487 377 351, e-mail: info@saldovo-divadlo.cz 

 Experimentální studio - Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, tel.: 482 710 616 – 482 

710 617, e-mail: info@zooliberec.cz 

 Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, tel.: +420 485 106 325, 

e-mail: oblgal@ogl.cz 

 Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 

460 01 Liberec, tel.: 482 412 133, e-mail: library@kvkli.cz 

 

Důležitá telefonní čísla 

(aktualizace prováděna na počátku každého školního roku) 

 Lékařská záchranná služba  155 

 Nemocnice Liberec  485 311 111 

 Policie ČR 158 

 Městská policie Liberec – Ruprechtice 739 342 768 

 Hasiči 150 

 Hasičský záchranný sbor Liberec 950 470 100 

 Linka důvěry Liberec 485 177 177, 485 106 464 

 Linka Ztracené dítě     116000 

 K-centrum (Most k naději), Liberec 482 713 002 

 Oblastní charita Liberec 485 108 782, 485 103 964, 731 646 927 

 

mailto:skt@sktlib.cz
mailto:info@sdruzenidrak.org
mailto:info@strevlik.cz
mailto:info@naivnidivadlo.cz
mailto:info@zooliberec.cz
mailto:oblgal@ogl.cz
mailto:library@kvkli.cz
javascript:void(0)
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3.3.5 Spolupráce s rodiči 

Cílem naší školy je navazovat co nejužší kontakty s rodiči. Snažíme se předcházet problémům včasnou 

diagnostikou a společně s dítětem a rodiči hledáme cestu, jak problémy řešit v zárodku. Důležitá je 

komunikace s dítětem v rodině i ve škole. V zájmu školy je sladit výchovné postupy s rodiči. V případě 

potřeby nabízíme kontakty na odborníky. Rodiče mohou využít konzultační hodiny jednotlivých 

učitelů, výchovného poradce i metodika prevence. 

 

3.3.6 Aktivity pro rodiče a veřejnost 

 seznámení rodičů s PPŠ v rámci třídních schůzek 

 nabídka propagačních materiálů 

 seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu rizikového chování u žáků 

 

3.4 Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků: 

- posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika 

a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. 

Zejména spolupráce s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, etopedem a třídními učiteli. 

- věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů 

asociálního chování mezi žáky – soustředit se zejména na problematiku šikany.  

- v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti 

- sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči 

žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadování 

lékařského potvrzení.  

- sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu 

stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže  

- shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor  

- zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu  

- nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc  

 

4 Řízení a realizace preventivních aktivit  
Za realizaci Preventivního plánu školy zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci 

jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí na analýze současného 

stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování tohoto plánu informuje vedení 

školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 
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4.1 Současná situace ve škole 

Ve třídách na druhém stupni jsou realizovány nepravidelné třídnické hodiny, které vedou třídní učitelé 

(někdy i ve spolupráci se školním etopedem) a průběžně řeší problémy, které se v kolektivu vyskytují. 

Různými hrami mapují i aktuální situaci ve třídě. Mohou také hned reagovat na případné podněty 

od žáků. Problémy a výskyt rizikového chování jsou zjišťovány průběžně všemi učiteli (nejčastěji 

třídními a učiteli občanské výchovy). Ve škole je instalována i schránka důvěry a máme také 

elektronickou verzi, kam žáci mohou dávat své podněty a ptát se. 

Mezi dětmi se občas vyskytují experimenty s kouřením cigaret a alkoholem. Někteří žáci se schází 

nedaleko školy před vyučováním a tam cigarety kouří. Vše je vždy řešeno se žáky i jejich zákonnými 

zástupci. Jsou zaznamenány projevy vandalizmu, agrese a vulgárního chování žáků. Každý rok se ve 

škole vyskytnou ojedinělé případy klasického i skrytého záškoláctví a podezřelé absence. Žáci mají 

možnost se obrátit se svým problémem na jakéhokoliv pedagoga ve škole, buď přímo, nebo 

prostřednictvím e -mailových kontaktů uvedených na webových stránkách školy, případně anonymně 

pomocí schránek důvěry. S žáky o všech tématech otevřeně hovoříme, přihlížíme k jejich názorům 

a snažíme se vytvářet takovou atmosféru, aby se žáci bez jakýchkoliv ostychů a strachu se svými 

obavami nebo problémy svěřili. 

Žáci si stěžují na vztahy ve třídě (pomluvy, ostrakisace), ničení osobních věcí spolužáky, neprospěch 

v učení, mnozí také na obtížnou rodinnou situaci. Z diskusí a rozhovorů v rámci třídních schůzek 

či konzultačních hodin vyplývá, že zákonní zástupci nejčastěji se svými dětmi řeší problémy týkající 

se chování žáků vůči sobě (ve škole, ve volném čase, na sociálních sítích) a prospěch; méně pak spolu 

hovoří o jiných tématech z oblasti rizikového chování. Na tato témata obvykle hovoří, až když se jich 

samotných nebo někoho z blízkého okolí nějakým způsobem týkají. V případě, že dítě prochází 

nějakým kritickým obdobím, řeší psychické problémy apod., obracejí se zákonní zástupci na třídní 

učitele nebo rovnou na členy poradenského týmu, případně řeší situaci konzultací s odborníky mimo 

školu (např. PPP apod.). Ve škole také působí etoped, který je k dispozici žákům, rodičům i učitelům 

po předchozí domluvě. Ve spolupráci s třídními učiteli si etoped vytipovává problematické žáky 

a kolektivy, se kterými pak pracuje více. 
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5 VYHODNOCENÍ PPŠ 2021/2022 
Systematická práce preventisty, probíhá na naší škole již několik let a vcelku úspěšně. Zmiňované 

akce se nám dlouhodobě osvědčily a ohlasy na ně jsou kladné, jak ze strany žáků, pedagogů tak 

i rodičů. Pokaždé se snažíme je ještě vylepšit a přizpůsobit aktuálnímu složení žáků, jejich rodinným 

situacím a problémům, které momentálně mají. Úspěchy jsme zaznamenali v oblasti interaktivních 

seminářů, výukových programů i harmonizačních dnů. V tomto školním roce však byla velká část akcí 

zrušena a některé proběhly v omezeném rozsahu díky epidemiologické situaci. 

Ve školním roce 2021/2022 se podařilo naplňovat námi stanovené dlouhodobé cíle jen částečně. 

Museli jsme vše přizpůsobit komplikacím v podobě koronavirové situace. Pokračujeme ve spolupráci 

s rodiči (především těmi, kteří chtějí). SPRŠ působící při škole pravidelně pořádá několik tradičních 

akcí určených nejen žákům, ale také jejich rodičům. Krátkodobé cíle se nám podařilo všechny alespoň 

částečně naplnit. Poradenský tým v tomto školním roce pracoval opět ve složení výchovná poradkyně, 

etoped a metodička prevence. Podařilo se nám nastavit pravidelná setkávání poradenského týmu. 

Pro děti jsme si vybírali z nabídky preventivních programů Policie ČR, městské policie, Majáku o.p.s 

a snažili jsme se vybrat takový program, aby reagoval na aktuální problémy dané třídy. S třídními 

kolektivy, ve kterých se vyskytly problémy, pracoval i etoped na několika setkáních. Také probíhaly 

individuální konzultace s žáky i jejich rodiči. U některých se jednalo na pokračování sezení 

z předchozího školního roku, ale bylo nutné přidat i některé nové problémové případy.  

Školní rok byl výjimečný tím, že nebyla svolána žádná výchovné komise. Závažnějších jednání 

s rodiči bylo 6. V ostatních případech šlo jen o krátká setkání třídního učitele s rodičem a probrání 

situace. Nejčastějším předmětem jednání bylo nevhodné chování, neplnění školních povinností, 

neomluvené hodiny, časté absence a pozdní příchody.  

Podporovali jsme žáky při utváření správných postojů a hodnot a začleňovali jsme témata primární 

prevence do výuky, uspořádáním několika besed různých organizací, a pokračovali jsme ve spolupráci 

s organizací Maják o.p.s., který dlouhodobě pracuje s našimi žáky v rámci komplexních programů 

primární prevence od 4. třídy.  

I v tomto školním roce jsme řešili různé formy nevhodného chování mezi spolužáky (pomluvy, 

verbální agrese), špatné vztahy v kolektivu několika tříd, záškoláctví (i skryté) a pár případů 

vandalismu (ničení školního majetku), zneužití přístupových údajů. Při řešení spolupracovali třídní 

učitelé, vedení školy, etoped, výchovná poradkyně a metodička prevence dle závažnosti dané situace. 

Na konci školního roku jsme jako každoročně vyplnili informace do Systému výkaznictví 

preventivních aktivit.  
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1 ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ 

Závislost je stav, při kterém jedinec prožívá silnou touhu, chtíč (craving) užít látku, látky, 

či provozovat činnost, přestože ví o rizicích s tím spojených. Užívání látky či provozování 

činnosti zastiňuje jiné činnosti, kterým se jedinec dříve rád věnoval, poškozuje vztahy, zdraví, 

finanční situaci jedince atd. Závislosti můžeme dělit na látkové (závislosti na legálních 

i nelegálních návykových látkách) a nelátkové (např. gambling). 

 

Návykové látky - OPL (omamné a psychotropní látky) 

Návykové látky jsou takové látky, jejichž užívání může způsobit vznik fyzické i psychické 

závislosti. Za legální návykové látky označujeme ty, jejichž výroba, držení a konzumace jsou 

za určitých podmínek zákonem povoleny (v ČR alkohol, tabák a další), nelegální návykové 

látky (NNL) jsou ty, jejichž držení, výroba, pěstování, prodej atd. je klasifikováno jako trestný 

čin nebo přestupek. 

1.2 TABÁKOVÉ VÝROBKY 

1.2.1 Konzumace tabákových výrobků ve škole 

 Je-li žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

 Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit. 

 Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud 

má výrobek), který založí školní metodik do agendy. 

 O kouření žáka informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 Opakuje-li se jednání, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 Ve škole se vyvodí sankce stanovené školním řádem. 

 

1.3 ALKOHOL 

1.3.1 Konzumace alkoholu ve škole 

 Je-li žák přistižen při konzumaci alkoholu, je třeba další konzumaci zabránit.  

 Alkohol je třeba odebrat a zajistit. 

 Pedagogický pracovník posoudí, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a 

péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

 Nehrozí-li nebezpečí, pedagog o události sepíše stručný záznam (odkud a od koho 

má alkohol) a vyrozumí vedení školy. 

 Žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. 

 Není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany 

dětí a vyčká jeho pokynů. 

 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost. 



20 
 

 Opakuje-li se situace, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. 

 Z konzumace alkoholu je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

 Při podezření na intoxikaci žáka může pedagog provést test na přítomnost alkoholu 

(dechová zkouška), ale pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

 Stejný postup pedagog zvolí v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 

alkoholu. 

 

1.3.2 Nález alkoholu ve škole  

 Nalezne-li se alkohol v prostorách školy, postupuje se takto: 

- tekutinu nepodrobovat žádnému testu, 

- uvědomit vedení školy, 

- tekutinu uložit u vedení školy, 

- zpracovat stručný záznam o události. 

 Zadrží-li se u některého žáka alkohol, postupuje se takto: 

- tekutinu nepodrobovat žádnému testu, 

- uvědomit vedení školy, 

- sepsat stručný záznam o události za přítomnosti ředitele školy,  

- zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy, 

- třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce žáka, 

- při opakovaném nálezu u téhož žáka, se vyrozumí orgán sociálně-právní 

ochrany dítěte. 

 

1.4 OPL - omamné a psychotropní látky 

1.4.1 Konzumace OPL ve škole 

 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji. 

 Posoudit, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 Je-li ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a volá 

lékařskou službu první pomoci. 

 Nehrozí-li nebezpečí, ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

 Není-li schopen pokračovat ve vyučování nebo dbát pokynů, vyrozumí 

škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. 

 Skutečnost ohlásí škola zákonnému zástupci a orgánu sociálně-právní ochrany 

dítěte. 

 Škola vyvodí sankce stanovené školním řádem. Je nutné rozlišovat distributora 

od uživatele. Distribuce je trestným činem, užívání je porušení školního řádu. 

 Při podezření na intoxikaci žáka může pedagog provést test na přítomnost OPL 

(zkouška slin), ale pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

 O události se sepíše záznam. 

 Stejný postup zvolí pedagog v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL. 
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1.4.2 Distribuce OPL ve škole 

 Jestliže má škola podezření o distribuci OPL ve škole, vyrozumí místní 

oddělení Policie ČR. 

 Jedná-li se o osobu mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 

1.4.3 Nález OPL ve škole 

 Nalezne-li se látka (OPL) v prostorách školy, postupuje se takto: 

- látku nepodrobovat žádnému testu, 

- uvědomit vedení školy, 

- látku vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit a 

opatřit razítkem školy, podpisem a uložit do trezoru, 

- o nálezu informovat Policii ČR. 

 Zadrží-li se u některého žáka látka OPL, postupuje se takto: 

- látku nepodrobovat žádnému testu, 

- uvědomit vedení školy, 

- sepsat stručný záznam (datum, čas, místo nálezu a jméno žáka) o události za 

přítomnosti ředitele školy,  

- o nálezu se vyrozumí Policie ČR. 

 

 Podezření, že některý žák má nějaké OPL u sebe, postupuje se takto: 

- situace spadá do kompetence Policie ČR 

- vyrozumět Policii ČR, 

- škola informuje zákonného zástupce žáka, 

- žáka izolovat, mít ho pod dohledem do příjezdu Policie ČR, 

- u žáka neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

2 ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Záškoláctví  je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle, bez vědomí 

rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka a tento jev má 

tendenci se prohlubovat. Záškoláctví má dvě základní formy - je buď impulsivní (dítě 

neplánuje, že nepůjde do školy), nebo je plánované (žák plánuje odchod ze školy pod různými 

záminkami). 

2.1 Kategorie záškoláctví 

Je nutné rozlišit, o jaké záškoláctví se jedná: 

 Pravé záškoláctví 

 Záškoláctví s vědomím rodičů 

 Záškoláctví s klamáním rodičů 

 Útěky ze školy 

 Odmítání školy 
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2.2 Prevence záškoláctví 

 Pravidelná evidence nepřítomnosti třídním učitelem 

 Včasné kontaktování a spolupráce se zákonnými zástupci 

 Analýza příčin záškoláctví 

 Pohovory se žáky 

 Spolupráce metodika prevence s třídním učitelem a výchovným poradcem 

 Konání výchovných komisí, vedení záznamů, spolupráce s OSPOD 

 

V případě podezření postupuje škola dle „Metodického pokynu k jednotnému postupu 

při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 

 

3 KRÁDEŽE A VANDALISMUS 

3.2 Nahlášení krádeže žákem 

 Pořídit záznam výpovědi poškozeného. 

 Věc předat místnímu oddělení Policie ČR. 

 Je-li znám pachatel (mladší 18 let), nahlásit věc sociálně - právnímu  orgánu 

dětí. 

  

3.3 Vznik škody na majetku školy žákem 

 Vyhotovit záznam výpovědi a pokusit se odhalit viníka. 

 Zná-li škola viníka, může náhradu škody vymáhat na zákonném zástupci. 

 Nedojde-li k náhradě škody zákonným zástupcem, může škola náhradu 

vymáhat soudní cestou. 

 

4 AGRESE A ŠIKANA 

Agrese je chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje 

jiné osoby nebo věci. Agrese může být obrácena i proti vlastní osobě (sebepoškozování). 

O šikaně mluvíme, pokud jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně vyvíjí vůči jinému žákovi 

fyzickou nebo psychickou agresi a manipulaci. 

(Definice šikany viz Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol 

a školských zařízení Č.j.: 24 246/2008 článek 1, odst. (1) .) 

4.1 Postup při podezření, že je žák šikanován 

Postup pedagogického pracovníka 

1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí učitel 

okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, 

informuje ředitele školy. 



23 
 

2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování 

šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele 

školy. 

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí 

se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření 

neprokáže. 

5. Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

Postup ředitele školy 

1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák). 

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami, nebo zda škola potřebuje pomoc 

z venku a zda je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR. 

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky (komise – metodik prevence, 

výchovný poradce a třídní učitel), kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho 

pokynů.  

4. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích 

vyšetřování šikany, které řídí. 

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

6. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

7. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení 

práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

8. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

9. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 

žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí 

spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

4.2 Vyšetřování počáteční šikany 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

2. Nalezení vhodných svědků. 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí 

a agresorů). 
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4. Zajištění ochrany obětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

4.3 Vyšetřování pokročilé šikany 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii ČR. 

6. Vlastní vyšetřování. 

 

5 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Jedná se o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie, mentální 

bulimie a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. Jde 

o psychická onemocnění. To znamená, že chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého 

stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. 

Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, jsou léčitelné, ale čím dříve 

člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení  

5.2 Časté příznaky nemoci 

 Držení diet (vynechávání snídaní, večeří, zakazování si stále víc druhů 

potravin). 

 Hubnutí a skrývání se do volného oblečení. 

 Vymlouvá se, aby mohla vynechat jídlo 

 Změna tempa u jídla (jí pomalu, malé kousky, je v napětí nebo naopak hltá). 

 Srovnává se s ostatními, musí mít nejmenší porci, snadno se cítí přejedená. 

 Časté přejídání, zvracení. 

 Dívka své experimentování s jídlem tají, lže, schovává jídlo, po jídle odchází 

na toaletu. 

5.3 Postup řešení 

 Prevence – výchova ke zdraví 

 Pohovor se žákem 

 Vyrozumění rodičů 

 Předání kontaktů na odborníka (psychologa) 

 

6 SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Sexuálně rizikové chování je soubor projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity 

a současně vykazují rizika v oblasti zdravotní, sociální a dalších oblastech. 
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6.2 Postup řešení 

 Prevence – výchova ke zdraví 

 Pohovor se žákem 

 Informování rodičů, policie 

 Předání kontaktů na odborníka 

 

7 EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS, SEKTY 

7.2 Rizikové typy chování 

Typickým chováním je verbální a fyzické napadání spolužáků, zaměstnanců 

či návštěvníků školy kvůli jejich politickému či náboženskému přesvědčení anebo 

rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu. 

7.3 Postup 

 Prevence - diskuse v hodinách výchova k občanství, semináře (Maják) 

 Alternativní volnočasové aktivity 

 Pohovor se žákem, zákonným zástupcem 

 Ve zvlášť závažných případech informování bezpečnostních složek 

 

8 Doporučená literatura pro metodiky prevence: 

Montaguiera,L., AIDS,fakta,naděje 

Meredithová,S., Dospívání a sex 

Presl,J., Drogová závislost  

John,R., Presl,J., Drogy 

Kraflová,B., Hrajeme si celý den 

Rybníček,B., Hry v přírodě 

Petr,K., Já bývalý toxikoman 

Dupal,L., Kniha o marihuaně 

Bartko,D., Moderní psychohygiena 

Nešpor,K., Návykové látky,romantické období končí 

Nešpor,K., O drogách,alkoholu,kouření 

Nešpor,Csémy,Pernicová, Prevence problémů působených návykovými látkami 

Nešpor,K., Tajná zpráva z planety X 

Gottleb,A., Vaříme s konopím 

Brtníková,M., Jsem žena,kterou hledáš,jsem muž,kterého hledáš 
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Toman,J., Jak zdokonalit sám sebe  

Brázdová,D., Zásady společenského chování 

Efektivní využití mozku 

 

9 Telefonní kontakty: 

Sekretariát ZŠ Liberec, nám. Miru 212/2,: +420 778 761 211 

Pedagogicko-psychologická poradna 482 710 517, 731 488 235 

Středisko výchovné péče 482 750 807 

Středisko pro volbu povolání - ÚP 950 132 447 

 

10 Použité prameny: 

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních 

- MMP základních škol 

- přednášky studia sociálně patologických jevů 

- konzultace s kolegy a odborníky v tomto oboru 

- interní prameny ZŠ 
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