
 

 

   

 

Preventivní program 
 

Plán na školní rok 2017/2018  

 

 

Hlavní cíle: 

- Do výuky průběžně začleňovat témata sexuální výchovy, kriminality mládeže, užívání   
návykových látek (filmy, diskuze, besedy…) 

- V rámci vyučovacích hodin (výchova k občanství, výchova ke zdraví…) poskytovat žákům 
prostor pro konfrontaci životních postojů, názorů v souvislost s těmito informacemi a 
vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity a zájmovou činnost, prostřednictvím prezentací 
žáků ukazovat možnosti volnočasových a zájmových aktivit 

- Vytvářet vhodné podmínky pro zdravý životní styl dětí, pro snižování rizikových projevů 
chování  

- Vhodnou formou usměrňovat chování žáků, jejich vzájemné vztahy i chování k dospělým. 
- Navázat na zkušenosti z minulých let a organizovat přednášky, programy, besedy pro žáky, 

workshopy a návštěvy zařízení zabývajících se uvedenou problematikou 
- Citlivě vybírat z nabídky, opírat se především o osvědčené a prověřené programy, aby dopad 

na žáky byl co nejúčinnější (přednášky – Dům barikádníků, Extremismus, návštěva Domu 
světla, Řekni drogám ne, Život bez závislosti  a další). 

- Využívat filmotéku a knihovničku školy s tématy sociálně patologických jevů a vhodným 
způsobem je začleňovat do výuky včetně následných diskuzí či prezentací žáků 

- Využívat dalších možností(/Mavex-brýle simulující opilost…) pro prezentaci skutečností 
souvisejících s patologickými jevy ve společnosti. 

- Dostávat do povědomí žáků informace o škodlivosti alkoholu a nikotinu  pro náctileté, 
nevhodnosti energetických nápojů  pro mladý organizmus, předkládat a nabízet zdravější 
alternativy 

 

Obsah programu: 

Téma protidrogové prevence a sociálně patologických jevů je začleněno do tematických plánů 

vyučujících a koresponduje s věkem dětí. Tomu vždy odpovídají témata i míra srozumitelnosti. -  ve 

třídách I. stupně se preferuje spíše obecná ochranu zdraví, mezilidské vztahy, rizika kyberprostoru,  

postupně ve vyšších ročnících jsou specifikovány jednotlivé oblasti, rizika  

 



 

 

 

 

 

Na základě mezipředmětových vazeb jsou využívány možnosti ve všech předmětech, především 

v hodinách jazyků, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství,  ale i ostatních předmětů (stejně tak i při 

mimoškolních akcích, výletech, soustředěních, školách v přírodě, dopravním hřišti…) k získávání 

sociálních dovedností u žáků  (odmítání, schopnost čelit tlaku ze strany okolí, komunikační 

dovednosti asertivní dovednosti, zvyšování zdravého sebevědomí, zlepšování sebeovládání, 

schopnosti rozhodování, vnímání následků svého chování, vzájemné kooperace, vytváření 

přátelských vztahů, nenásilné zvládání konfliktů, zvládání úzkostí, stresů, řešení studijních 

problémů,orientace v žebříčku životních hodnot….  

V přípravě žáků sportovních tříd je vedle těchto záležitostí kladen důraz také na dopingovou 

problematiku, oblast hygieny a výživy včetně regenerace organizmu, psychickou odolnost, 

samostatnost a zodpovědnost za své chování, sportovní přípravu a výsledky. 

Všechny tyto aspekty budou průběžně sledovány a vyhodnocovány na pedagogických a provozních 

poradách, při jednání s výchovným poradcem, metodikem prevence, rodiči. Bude jim věnována 

pozornost i ve vlastním hodnocení žáků (čtvrtletní hodnocení do žákovského záznamníku). 

 

 

Úzká spolupráce s rodiči je zárukou potlačení negativních jevů a zhoršení vazeb a vztahů mezi žáky. 

Včasné projednání některých problémů je předpokladem zlepšení situace, jejíž dopad se projeví 

v klimatu třídy, školy. Spolupráce s rodiči je nutná nejen na třídních schůzkách, ale i individuálně při 

konzultacích a projednávání dílčích problémů. 

Pokud to situace a okolnosti budou vyžadovat, je nutná konzultace či pomoc ze strany dalších 

orgánů (PPP, OSPOD, Policie ČR, případně zařízení zabývající se těmito problémy SVP Klíčov a další).  

 

Věnovat pozornost diagnostice neprospěchu žáků, pomoci při učení, pomoci a poradenství týkající 

se vhodného studia nebo učebního oboru, hledat cesty, jak dítě integrovat v třídním kolektivu a 

zlepšit problémové vztahy, vypracovávat v případě potřeby IVP, PLPP  pro žáky (vých. poradce, 

OPPP), začlenit vytipované žáky do projektu Alfa Human Service – doučování + Arteterapie, 

šablony. 

 

V oblasti počítačové techniky  se  zabývat problematikou kyberšikany a dalších negativních jevů ve 

spojení s ICT technikou včetně odpovědnosti za používání dat a informací z internetu při přípravě  



 

 

 

 

 

prezentací žáků, bezplatného stahování údajů– informace na třídních schůzkách, průběžné 

působení na žáky (desatero…, Netiketa) 

 

Sledovat a vyhodnocovat dodržování školního řádu z hlediska důslednosti, nikoli tvrdosti postihu 

žáků. Stejně tak analyzovat chování dětí při školních akcích, výletech, závodech, školách v přírodě. 

 

Využívat nabídek DDM Ulita, případně dalších center pro volný čas, která nabízejí kroužky a 

zájmovou činnost pro děti školního věku, informovat děti o těchto nabídkách a směrovat jejich 

zájem. 

Účastnit se zájmových a sportovních aktivit (Coca Cola cup, Mc Donald cup…).  

 

Pokračovat ve spolupráci se Životem bez závislosti a již zmíněných organizací 

Využít grantu 10.000Kč získaných ze Zdravého města Prahy 3(nákup preventivních DVD, beseda 

v Domě světla, utužovací aktivity pro 6. třídy od Života bez závislosti, přednášky pro 8. třídy Řekni 

drogám ne, přednáška o nebezpečí on-line kamarádství od E-Duha, přednáška pro rodiče o 

nebezpečí kyberprostoru…) 

 

Na stránkách školního časopisu věnovat pravidelně prostor problematice rizikového chování. 

Krizové situace řešit dle Krizového plánu vyhotoveného naší školou. 

 

Ve spolupráci s výborem SRPŠ a rodiči informovat na třídních schůzkách o problematice, poskytovat 

materiály a informace o poradenských možnostech, nabízet prostor pro dialog s rodiči rizikových 

skupin dětí. 

Třídním kolektivům nabízet besedy a přednášky spíše komorního charakteru s lepším dopadem na 

posluchače. 

Praha 31.8.2017   Zpracovala protidrog. koordinátorka Mgr. Marcela Šífová 

Součástí preventivního programu je i Krizový plán školy 


