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I. Úvod 

 

 
      Prevence rizikových jevů na naší základní škole zahrnuje především předcházení problémům s 

legálními návykovými látkami, šikanou a záškoláctvím, vychovává žáky ke zdravému životnímu 

stylu a dobrým mezilidským vztahům. Škola se snaží podchytit a řešit již první příznaky 

rizikového chování. Cílená prevence prostupuje postupně celým obdobím školní docházky a 

poskytuje tak žákům dostatek potřebných informací. 

 

      Jako rizikové chování chápeme takový typ chování, které vede ke zvýšení zdravotních, 

sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Jedná se zejména o šikanu, 

kyberšikanu, násilí ve škole, extrémně agresivní chování, záškoláctví, užívání návykových látek, 

nelátkové závislosti (gambling, nezvládnuté využívání PC), poruchy příjmu potravy (např. 

bulimie, mentální anorexie), doping, kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, 

vandalismus, xenofobii, rasismus, antisemitismus, intoleranci, komerční zneužívání, týrání a 

sexuální zneužívání dětí. 

 

    Základním legislativním dokumentem, který upravuje oblast primární prevence rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních je Školský zákon č. 561/2004 Sb., novela č. 

472/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost vytvářet podmínky pro 

zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování. 

 

Preventivní program školy je součástí Školního vzdělávacího programu a vychází  

  z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů  přve 

školách a školských zařízeních, MŠMT č. j. 21291/2010-28, 

   

Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve   

školách a školských zařízeních, MŠMT č. j. 37014/2005-25, 

 

    Metodické doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách, 

    MŠMT č. j. 26976/2009-22, 

 

  Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,  

MŠMT č. j. 1981/2015-1, 
   

  Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních,  

  MŠMT č. j. 21149/2016 

 

 

 

Jako příloha Preventivního programu školy je zpracován Program proti šikanování, 

Postup školy při řešení problémů s výskytem návykových látek ve škole  

a Krizový plán školy. 

 

 

 

 

 



 

 

  II. Stručná charakteristika školy 

 
  Areál školy byl otevřen v září 1972 v rámci sídlištní výstavby v Chodově.  

  Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace je úplná škola 

s devíti postupnými ročníky a školní družinou. Školní areál je tvořen velkým dvoupatrovým 

pavilonem (4. – 9. roč. a ŠD), malým jednopatrovým pavilonem (1. – 3. roč.) a budovou 

tělocvičny. Umístění školy je na severozápadním okraji města pod Smolnickým kopcem 

v těsné blízkosti atletického stadionu. Na 1. stupni je osm a na 2. stupni pět kmenových tříd, 

v odborných učebnách se uskutečňuje výuka přírodopisu a zeměpisu, žáci využívají dvě 

počítačové učebny a učebny vybavené interaktivní tabulí.  Žáci 1. stupně mohou po 

vyučování navštěvovat tři oddělení školní družiny.  

 

  Ve školní budově a v areálu školy jsou stanovena pravidla pro bezpečný pobyt všech žáků i 

zaměstnanců, přesto je možné určit riziková prostředí, ve kterých je zvláště nutné zajistit 

prevenci možného rizikového chování: 

 chlapecká WC (riziko šikany, vandalismu) 

 šatny (riziko krádeží, šikany, vandalismu) 

 prostranství před budovou školy (riziko kouření, šikany a násilného chování) 

 zajištění bezpečného převádění žáků ŠD do školní jídelny 

 

 

 

 

III. Cíle preventivního programu 
 

1. Preventivní strategie respektuje věkové a osobnostní zvláštnosti žáků prvního i druhého stupně 

naší školy a zaměřuje se při realizaci preventivního programu těmito směry: 

 navozování příznivého psychosomatického klimatu ve škole  

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 soustavné vzdělávání žáků v souvislosti s jejich etickým a právním vědomím 

 všestranný rozvoj osobnosti žáka  

 podpora seberealizace žáků 

 vybudování základů asertivity 

 dodržování Úmluvy práv dítěte 

 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních 

 vytváření dovedností v sociální komunikaci 

 zvládání sociálních vztahů a stresových situací 

 posilování třídních kolektivů a důvěry ve třídě 

 včasné odhalování specifických poruch učení a chování – zejména na prvním stupni 

 vytváření schopností odmítat drogu 

 pomoc jedincům, kteří pocházejí z ohrožených skupin (sociálně slabší a málo podnětné 

rodinné prostředí, žáci se slabým prospěchem a s některými typy specifických vývojových 

poruch chování) 

 zvyšování fyzické zdatnosti žáků 

 upevňování správných hygienických a stravovacích návyků 

 uplatňování přiměřené represe – výchovná opatření 

 dostupné poradenství pro žáky 

 důraz na spolupráci s rodiči 



 systematická příprava žáků  

 nabídka volnočasových aktivit ve škole i v mimoškolní činnosti 

 

 

Dlouhodobé cíle – žáci: 

 

 trvale prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a důsledcích, které způsobuje 

 posilovat právní vědomí – kriminalita, právní předpisy, zákony 

 osvojování si potřebných hygienických návyků, dovedností a zásad zdravého životního stylu 

 posilovat zdravé sebevědomí, schopnost přiměřeně se prosadit v kolektivu 

 řešení konfliktů nenásilnou cestou 

 prohlubovat schopností komunikovat mezi vrstevníky, dětmi a dospělými 

 

 

Dlouhodobé cíle – učitelé: 

 

 podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci směrem ke kolegům a žákům 

 vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikových jevů 

 prohlubování týmové spolupráce 

 zkvalitňovat komunikaci mezi rodiči a školou 

 zapojit rodiče do dění ve škole 

 

 

 

 Krátkodobé cíle: 

 

 zlepšovat práci se třídou 

 spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům 

 zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy – stmelování kolektivu 

 zapojovat žáky do dění ve škole – podněcovat aktivity, které vedou ke smysluplnému využití 

volného času 

 neprodleně řešit problémové situace – záškoláctví, kouření, vulgární vyjadřování, šikanování 

 spolupráce s odborníky – besedy, přednášky 

 

 

  Preventivní program školy je zaměřen především na primární prevenci 

 

 kouření a alkoholismu 

 drogových závislostí  

 intolerance a nevhodného chování žáků k sobě navzájem 

 šikany 

 zneužívání výpočetní techniky a elektroniky – kyberšikany 

 vandalismu 

 záškoláctví 

 násilí a domácího násilí 

 syndromu týraného dítěte 

 rasismu a xenofobie 

 předcházení rizikům v dopravě 

 porušování zákonů 

 kriminality 

 poruch příjmu potravy     



 sexuálního rizikové chování   

 sexuálního zneužívání     

 

 

2. Cílové skupiny: 

 

 žáci ZŠ – zaměření na děti se zdravotními problémy, se specifickými vzdělávacími 

potřebami, s projevy rizikového chování, s odlišným etnickým původem, z málo podnětného 

rodinného prostředí 

 rodiče 

 pedagogové 

 

 

 

 3. Formy prevence: 

 

 úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou 

 vzdělávání všech zainteresovaných osob v oblasti zdravého životního stylu 

 zásadní vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám a ostatním projevům rizikového 

chování 

 široká nabídka školních a mimoškolních volnočasových aktivit 

 individuální práce s třídním kolektivem 

 aktivní zapojení třídního učitele 

 

 

4. Úkoly jednotlivých pracovníků školy, zapojení žáků do preventivního programu:  

 

Školní preventivní tým: 

Ředitelka školy, výchovná poradkyně: Mgr. Hana Žáková 

Zástupkyně ředitele: Mgr . Lenka Hrušková 

Školní metodik prevence: Mgr. Olga Paduová (2. stupeň ZŠ) 

                                          Mgr. Lenka Hrušková (1. stupeň ZŠ) 

Třídní učitel 

 

 

Ředitelka školy 

 

 vytvoření podmínek pro realizaci úkolů obsažených v Koncepci strategie a prevence SPJ  

u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT  

 pověření vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence 

 odpovědnost za soustavné vzdělávání pracovníků školy, vytváření prostoru pro informování 

všech vyučujících o formách prevence a o aktuální situaci na škole 

 odpovědnost za podporu vytváření a realizace Preventivního programu školy 

 sledování efektivnosti prevence, pravidelné vyhodnocování 

 zajištění spolupráce s rodiči v oblasti prevence, informace o aktivitách školy 

 zakotvení preventivních opatření proti rizikovému chování ve Školním řádu 

 spolupráce s odborníky, vytváření podmínek pro poskytování poradenských služeb žákům, 

rodičům a učitelům   

 provádění příslušných opatření v souvislosti s výskytem rizikového chování ve škole 

 vybavení školy odbornými metodickými materiály a pomůckami pro realizaci PP 

 odpovědnost za zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky 



 

    

 

Školní metodik prevence 

 

 koordinace přípravy a realizace Preventivního programu v návaznosti na aktuální situaci ve 

škole 

 inovace a vyhodnocování PP 

 spolupráce s ředitelem školy, výchovným poradcem a třídními učiteli 

 metodická pomoc ostatním vyučujícím, informace o vhodných preventivních aktivitách 

 zajišťování odborných materiálů z metodického pracoviště – PPP Karlovy Vary 

 sledování projevů rizikového chování žáků 

 podílení se na opatřeních při výskytu rizikového chování ve škole a podnětech k možné 

nápravě 

 spolupráce s rodiči 

 spolupráce s ostatními ŠMP, okresním metodikem, se školskými a poradenskými 

preventivními a krizovými zařízeními realizujícími vzdělávací prevenci a s institucemi 

zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí 

 spolupráce se Střediskem prevence kriminality Městské policie Chodov 

 vedení záznamů o realizovaných krocích a aktivitách v průběhu školního roku, 

            roční vyhodnocení PP 

 seznámení ředitele školy a kolegů s PP školy pro daný školní rok 

 zahrnutí PP do rámcového plánu školy 

 zajištění materiálního zabezpečení PP 

 stanovení pravidel realizace PP ve škole 

 stanovení harmonogramu jednotlivých akcí 

 

 

 

 

 Výchovná poradkyně 

 

 koordinuje společně se ŠMP aktivity školy v oblasti prevence 

 poskytuje poradenskou činnost při řešení školního neprospěchu, při výchovných problémech 

žáků 

 spolupracuje s vedením školy, se školním metodikem prevence, s třídními učiteli 

 komunikuje s žáky a pedagogy a sbírá podněty 

 vyučující se na VP nebo ŠMP obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě, 

signálů o potížích žáka (osobnostní, vztahové, rodinné), při neúspěchu žáka v učení, obtížné 

komunikaci se žákem, konfliktu s rodiči žáka, hrubého porušování pravidel soužití, krádeži 

ve škole 

 spolu se ŠMP diagnostikuje situaci a navrhuje řešení 

 vede individuální konzultace s žáky a jejich rodiči, informuje je o kontaktech na další pomoc 

 spolupracuje se sociálním odborem a kurátory v případě podezření na problém v rodině či 

možné porušování zákona 

 

 

 Třídní učitel  

 

 průběžná spolupráce se školním metodikem prevence a výchovným poradcem 

 společný postup v prevenci rizikového chování a jeho řešení  



 podílení se na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě  

 sledování rizikových jedinců a skupin žáků 

 vytváření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se Školním řádem  

 vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě 

 zprostředkování spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci   

 předcházení záškoláctví sledováním absence žáků 

 

 

Pedagogický sbor 

 

 vyučující začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů  

 konkrétní problémy z oblasti prevence konzultují s metodikem prevence, výchovným 

poradcem a vedením školy 

 posílení úlohy vyučujících v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu ve škole 

 včasná diagnostika a intervence při vzniku rizikového chování 

 odhalování projevů asociálního chování mezi žáky 

 

 

  Pracovní řád pro pedagogické pracovníky 

 

 proškolení pedagogických pracovníků – zákaz kouření v areálu školy, zákaz přinášení a 

užívání alkoholu a jiných návykových látek do školního prostředí 

 seznámení s metodickými pokyny a doporučeními MŠMT, ze kterých vychází Preventivní 

program školy 

 seznámení s bezpečnostními opatřeními školy 

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

 

 účast na vzdělávacích akcích k dané problematice - DVPP 

 přenášení získaných informací a poznatků ostatním pedagogům 

 samostudium doporučené odborné a metodické literatury 

 odborné časopisy Rodina a škola, Prevence 

 aktuální dokumenty – směrnice, vyhlášky 

 

 

 

  Žáci – Školní řád – poučení žáků 

 

 seznámení s Preventivním programem školy 

 seznámení s jednotlivými konkrétními  ustanoveními Školního řádu 

 poučení o zákazu nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy 

 poučení o zásadách bezpečnosti a chování v areálu školy 

 seznámení s bezpečnostními opatřeními školy 

  

 

 

 

 

 



Poradenská činnost pro žáky 

 

 konzultace s výchovným poradcem a školním metodikem prevence, 

            zprostředkování odborné pomoci 

 schránka důvěry 

 spolupráce s rodiči 

 

Podpora volnočasových aktivit žáků -  navozování příznivého společenského klimatu, aktivity 

školy 

 

 Školní vzdělávací program 

 projekty školy 

 zájmové kroužky  

 exkurze, vycházky, výlety, pobyty na ŠP 

 besedy, přednášky 

 kulturní a sportovní akce 

 vědomostní, sportovní a jiné soutěže  

 ekologicky zaměřené akce 

 zájmová činnost školní družiny 

 internet – dostupnost pro žáky  

 školní parlament 

 

 

5. Spolupráce s odborníky a institucemi – semináře, přednášky, besedy, tematicky 

     zaměřené akce, odborná pomoc 

 

  NIDV Karlovy Vary – vzdělávání pedagogů 

  PPP Karlovy Vary – odborná činnost s dětmi ohroženými rizikovými vlivy, poradenská    

činnost, koordinace školní prevence 

 Městská policie Chodov  -  řešení závažných výchovných problémů 

 Policie ČR – řešení závažných výchovných problémů 

 Středisko prevence kriminality v Chodově – pomoc preventisty při řešení závažných 

problémových situací ve škole, přednášková a poradenská činnost 

 Sociální odbor OÚ Sokolov a MÚ Chodov – řešení záškoláctví 

  DDM Chodov – nabídka volnočasových aktivit 

 KASS Chodov- tematicky zaměřené vzdělávací akce 

 IZS Chodov – civilní ochrana, první pomoc 

 ŠAK Chodov – sportovní aktivity 

 Záchranný kruh Karlovy Vary – civilní ochrana 

 ACET – přednášková činnost 

 Městská knihovna Chodov – tematicky zaměřené besedy 

 Školská rada – pomoc při jednání s rodiči 

 lékaři 

 

 

 

6. Spolupráce s rodiči: 

 

 seznámení se Školním řádem a PP školy -  třídní schůzky, webové stránky školy 

 informace o dané problematice a postupu pomoci rizikovým skupinám žáků 

 informace o výskytu a řešení problémů s rizikovým chováním ve škole  



 seznámení s možností kontaktu se školním metodikem prevence - konzultace 

 zprostředkování pomoci odborníků, poskytnutí informačních materiálů 

 vedení zájmových kroužků z řad rodičů 

 účast rodičů na akcích školy zaměřených na propagaci zdravého životního stylu 

 informovanost rodičů o výchovných problémech žáků – písemné oznámení 

 

7. Průběžné zveřejňování metodických, propagačních a informačních materiálů: 

 

 osvěta prevence zneužívání návykových látek – informační tabule, nástěnky 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 stanovení kontaktu s metodikem školní prevence a výchovným poradcem 

 zpřístupnění čísel tísňového volání 

 kontaktní adresy odborných pracovišť poskytujících pomoc při řešení rizikového chování  

 webové stránky školy 

 školní noviny, relace školního rozhlasového vysílání 

 

 

 

 

 

 IV. Zapracování konkrétních témat prevence rizikového chování  

        do vzdělávacího procesu  
 

Zajištění kvalifikované výuky stanovených vzdělávacích cílů 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 prevence zneužívání návykových látek 

 prevence rizikového chování žáků 

S tématy z oblasti prevence se pracuje ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk  

a zdraví, Člověk a společnost, Člověk a příroda 

Vytyčené vzdělávací cíle jsou naplňovány v rámci výuky na prvním i na druhém stupni školy  

v řadě vyučovacích předmětů. K práci s jednotlivými tématy jsou využívány metody výkladu, 

samostatné práce, práce s médii, skupinová práce, projekty, besedy, přednášky. 

 

 

 

 

Tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

 
 PRVOUKA 

 1. ročník: 

 školní řád, pravidla omlouvání absence, vhodné chování ve škole 

 bezpečná cesta do školy, riziková místa v okolí školy 

  2. ročník: 

 zásady slušného chování ve škole i mimo školu, vztahy mezi spolužáky 

 návykové látky, zdravý životní styl 

 vhodné a nevhodné chování dospělých, chování k cizím lidem – osobní bezpečí 

  3. ročník: 

 bezpečnost ve škole, agresivní chování, vyhledání pomoci 



 bezpečnost v silničním provozu, dopravní značky, chování v dopravních prostředcích 

 lidská práva, odlišnosti lidí 

 zdravotní rizika návykových látek – nikotin, alkohol, kofein 

 stravovací návyky, hladovění, přejídání 

 volný čas, režim dne 

 
  PŘÍRODOVĚDA 

  4. ročník: 

 škádlení, rozpoznání šikany, nebezpečné předměty ve škole 

 bezpečně na kole, reflexní prvky, základní pravidla silničního provozu 

 potravní pyramida, zdravá a vyvážená strava 

 stavba a základní funkce lidského těla 

   5. ročník: 

 šikana, agrese v mediích 

 bezpečně na kole, reflexní prvky, základní pravidla silničního provozu (pokr.) 

 škodlivé návykové látky, pravidla odmítnutí 

 lidské tělo, rozdíly mezi chlapcem a dívkou 

 etická stránka lidské sexuality 

 bezpečný internet, sociální sítě, kyberšikana 

 zdravá strava, vyvážený příjem potravy 

 vliv kouření na lidský organismus 

 nepřiměřené riziko při sportu, ochrana zdraví, ochranné pomůcky 

 aktivní využití volného času 

   

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
 

RODINNÁ VÝCHOVA 

 6. ročník: 

 vztahy mezi vrstevníky, agresivní chování, šikana, vyhledání pomoci 

 hygienické návyky, denní režim 

 rozpoznání situace ohrožující bezpečnost a zdraví při extrémních sportech 

 osobní bezpečí, týrání a sexuální zneužívání, linky bezpečí 

 změny v životě člověka - dětství, puberta, dospívání 

 vztahy mezi lidmi – kamarádství, přátelství, láska, partnerství, manželství, rodičovství 

 7. ročník: 

 prevence úrazů, trvalé následky, vlastní limity, extrémní sporty, bezpečná místa 

 

 biologické, zdravotní a sociální účinky návykových látek, motivy a důsledky 

experimentování s drogou, právní rámec 

 péče rodiny - znaky zanedbávání, týrání a sexuálního zneužívání 

  8. ročník: 

 správná životospráva, zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy 

 lidská sexualita – sexuální dospívání, reprodukční zdraví 

 manipulativní reklama a informace, reklamní vlivy 

 podpora zdraví, odpovědnost jedince za zdraví 

 zdravý životní styl - prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění 

 9. ročník: 

 výživová pyramida, prevence obezity, důsledky poruch příjmu potravy 

 sexualita a reprodukční zdraví, význam sexuální zdrženlivosti, důsledky předčasné 

sexuální zkušenosti 



 poruchy pohlavní identity 

 rodičovství mladistvých 

 ochrana před přenosnými chorobami 

 rizika závislostí, život bez drog 

 

 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

2. stupeň: 

 rizika sportování 

 bezpečný sport 

 vztahy ve skupině 

 seberealizace, sebepoznání, rozhodovací schopnosti 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

6. ročník: 

 povinná školní docházka, záškoláctví, omlouvání absence, školní řád – zásady chování 

 řešení problémů, diskriminace, rasismus, xenofobie 

7. ročník: 

 vnímání vlastní osobnosti – sociální aktivity, pozice ve skupině, konflikty a jejich řešení 

8. ročník: 

 zásady asertivního jednání, zvládání stresu a impulzivního jednání 

 základní lidská práva a svobody, důsledky diskriminace, rasismu a xenofobie 

9. ročník: 

 nouzové a život ohrožující situace, dopravní nehoda, zásady první pomoci 

 

DĚJEPIS 

9. ročník: 

 projevy rasismu a antisemitismu 

 národnostní nesnášenlivost 

 globální společenské problémy 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
 

ZEMĚPIS 

6. ročník: 

 mimořádné události – osobní bezpečí 

 

7. a 8. ročník: 

 život v odlišných kulturách 

 

9. ročník: 

 lidské rasy, rasismus, xenofobie 

 světová náboženství, náboženské sekty 

 
PŘÍRODOPIS 

8. ročník: 

 lidské tělo, těhotenství, porod 

 ochrana zdraví 



 zásady první pomoci 

 

CHEMIE 

8. ročník: 

 bezpečné zacházení s chemickými látkami 

 zneužívání chemických látek 

 

 

Předpokládané znalosti a dovednosti z oblasti prevence rizikového chování 
 

 žák 1. až 3. ročníku: 

 uvědomuje si a dokáže pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, 

             užíváním drog 

 zvládá odmítnutí návykové látky 

 chápe hodnotu svého zdraví 

 má vědomosti o tom, jak pečovat o zdraví, uvědomuje si význam dodržování zdravého životního 

stylu 

 odmítá všechny formy násilí, v případě potřeby umí vyhledat pomoc 

 

 žák 4. až 5. ročníku: 

 má povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě 

 upřednostňuje vhodné činnosti denního režimu, osvojuje si zdravý životní styl 

 uvědomuje si význam zdravé výživy a řídí se jím 

 zná zdravotní a sociální a právní rizika zneužívání návykových látek 

 zná čísla tísňového volání, zvládne komunikaci v krizové situaci 

 umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 

 chrání si své osobní bezpečí i bezpečí vrstevníků 

 ví, na koho se obrátit pokud jsou porušována jeho práva 

 chápe, že jednání ohrožující druhé, je protiprávní 

 zvládá základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 

 

žák 6. až 9. ročníku: 

 chápe význam dobře fungujících mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 

člověka 

 respektuje odlišné názory, chování, myšlení a zájmy lidí, je tolerantní k menšinám 

 zná a uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod mezi spolužáky, vyhýbá se násilnému řešení 

 používá odpovídající způsoby chování a komunikace v kritických životních situacích, 

      správně se rozhoduje 

 umí spolupracovat ve skupině a přijímat odpovědnost 

 zná základní lidská práva, je obeznámen s činností orgánů právní ochrany 

 uvědomuje si plně podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za toto jednání 

 chápe pojem a význam zdraví v každodenním životě člověka 

 hodnotí vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

 umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování ze zdravotního hlediska 

 ví, co je podstatou zdravého životního stylu a realizuje ho 

 uvědomuje si pozitiva aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 

 uvědomuje si, že týrání dítěte a sexuální zneužívání je trestné 

 umí diskutovat o rizicích zneužívání návykových látek, orientuje se v právní problematice 

 zvládá odmítnout drogu 

 umí vyhledat odbornou pomoc (linky důvěry, krizová centra) a využít ji 

 důrazně odmítá projevy brutality, násilí a vandalismu zprostředkované médii 

 upřednostňuje zdravou stravu, uvědomuje si rizika onemocnění poruchami příjmu potravy 

 uvědomuje si vlastní odpovědnost za svůj sexuální život z hlediska zdraví a etiky, 



chápe význam sexuální zdrženlivosti 

 

 

 

 

 

 

V. Nejčastější projevy rizikového chování  -  prevence 

 
1. Šikanování  

 

 Viz Program proti šikanování (součást PP školy) 

 

 

2. Alkohol a další návykové látky 

 

 Viz Postup školy při řešení problémů s výskytem návykových látek (součást PP školy) 

 

                                                            

3. Záškoláctví  

 

 Škola vychází z metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/ 2002-14 k jednotnému postupu 

při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a má zpracován postup řešení. Na prevenci a 

postihu záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence 

spolu s ostatními vyučujícími. Součástí prevence je pravidelné zpracovávání dokumentace 

o záškoláctví žáků a přijetí příslušných opatření – provádění výchovných pohovorů se žáky 

a jejich rodiči, konání školních výchovných komisí, spolupráce s Městskou policií, 

s institucemi pedagogicko- psychologického poradenství, s OSPOD. 

Viz Krizový plán školy (součást PP školy) 

 

 

 4. Rizikové chování v dopravě 

 

 Žáci v průběhu školní docházky povinně procházejí kurzy dopravní výchovy,                  

           jejich součástí je praktický nácvik bezpečného chování na dopravním hřišti. 

          Ve výuce jsou využívány multimediální pomůcky a výukové materiály Záchranného 

           kruhu – centra zdraví a bezpečí Karlovy Vary, na jeho pracovišti jsou zabezpečeny 

           exkurze pro žáky školy. Ve spolupráci se Střediskem prevence kriminality v Chodově  

           jsou organizovány přednášky s dopravní tématikou a dopravní soutěž pro žáky  

           chodovských škol. 

 

5. Kyberšikana 

 

 Žáci jsou seznamováni s nebezpečím „pohybování se“ v kyberprostoru. Osvojují si základní 

pravidla bezpečného internetu, aby je běžně mohli používat v každodenním životě. Jsou 

poučeni o tom, jak postupovat v případě problému. 

 Pravidla bezpečného internetu:  

Nedávat bezdůvodně nikomu svou e-mailovou adresu ani telefon. 

Udržovat hesla v tajnosti. 

Nikdy neodpovídat na neslušné e-maily a vzkazy, ignorovat je. 



Neposílat nikomu, koho neznáš, svou fotografii. 

Nedomlouvat si schůzku přes internet. 

Na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, reagovat opuštěním webové stránky. 

Svěřit se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků a vyděsí. 

Nedat šanci virům, neotvírat přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

Nevěřit každé informaci, kterou na internetu získáš. 

Nebavit se s nikým, s kým nechceš. 

 

 

6. Závislost na internetu a počítačových hrách 

 

 Škola včlenila problematiku závislosti na internetu a počítačových hrách do širšího rámce 

prevence problémů způsobených závislostmi. Žáci by si tak měli postupně uvědomit, že 

skutečnost nelze nahrazovat virtuální realitou. S rodiči žáků v rámci třídních schůzek 

projednávány možnosti předcházení těmto problémům a případné pomoci. 

 Zásady prevence: 

Změnit strukturu dne, kontrolovat připojení dítěte na internet, nabídnout jiné vyžití. 

Vymezit přesný čas na připojení k internetu, který nesmí být překročen (využití 

rodičovských zámků). 

Zakázat nebezpečné aplikace. 

Obnovit dříve oblíbené činnosti, které dítě kvůli internetu nejvíce zanedbává 

 

 

 7. Rizikové sexuální chování 

 

 S rizikovým sexuálním chováním se nejčastěji spojuje předčasné zahájení pohlavního 

života, promiskuita, náhodné známosti, šíření pohlavně přenosných nemocí, prezentování 

vlastních erotických materiálů na sociálních sítích, sexuální deviace. 

 Zásady prevence: 

Vytvoření důvěryhodného vztahu mezi žáky a vyučujícím, aby žáci plně respektovali 

pedagoga a jeho názor přijali za svůj. 

Informovat žáky o všem, co je v oblasti lidské sexuality zajímá, důležitá je forma sdělení. 

Naučit děti rozeznat hrozící nebezpečí. 

Předat informaci o tom, na koho se obrátit v případě nouze nebo ohrožení. 

Vysvětlit žákům  možnosti přenosu pohlavních chorob včetně AIDS a poučit 

je o tom, jak se před těmito chorobami chránit. 

Seznámit žáky s možnostmi antikoncepce. 

Upozornění žáků na nebezpečí zveřejňování svých fotografií na sociálních sítích. 

 

 

 8. Poruchy příjmu potravy 

 

 Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) se u dospívajících dívek projevují stále častěji 

v souvislosti s módními trendy, které se šíří na internetu, v televizi a ve sdělovacích 

prostředcích. Škola vychovává žáky k přiměřenosti a umírněnosti, klade důraz na 

nebezpečí jednostranných postojů ve výživě, životním stylu, ve sportu, dokladuje 

nebezpečí a neúčinnost různých diet. Vyučující sledují žáky a všímají si příznaků v jejich 

chování a vystupování, které by mohly upozorňovat na poruchy příjmu potravy (velký a 

nápadný váhový úbytek, vzrůstající zájem o tělesné proporce, nahrazování jídla pitím, 

zvýšeného zájmu o sport a pohyb, časté zvracení). Při možném problému spolupracuje 

škola s rodiči a doporučí odbornou pomoc. 



 

 

 

 

 

 

 

VI. Řešení přestupků 

 
Školní řád zakazuje nošení, užívání a distribuci drog a alkoholu, zakazuje kouření ve školním 

areálu. Ve výuce mají žáci zakázáno svévolně používat mobilní telefony. S jednotlivými 

ustanoveními Školního řádu a sankcemi za jejich porušení jsou seznámeni žáci i jejich rodiče. 

V případě, že dojde k rizikovému chování žáka, škola přistupuje k následujícím opatřením: 

 individuální pohovor se žákem 

 dle zjištěných informací spolupráce s rodiči 

 v případě potřeby doporučení kontaktu na odborníky (PPP, K-centrum) 

 v případě nezájmu rodičů řešit problém uvědomit příslušný Odbor péče o mládež 

 v případě prokazatelného ovlivnění drogou nebo alkoholem izolovat žáka pod dohledem 

pedagoga, kontaktovat zdravotnické zařízení a zároveň uvědomit rodiče 

 v případě dealerství nebo podezření na porušení §219 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy dítěte nebo zanedbání péče) škola uvědomí Odbor péče o dítě a oznámí věc 

Policii ČR 

 

 

 

 

 

VII. Výchovná opatření 
 

 napomenutí třídního učitele 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele školy 

 snížená známka z chování 

 

 Konkrétní vymezení důvodů  udělení výchovných opatření, která reagují na projevy rizikového 

 chování žáků, je stanoveno ve Školním řádu. 

 

 

 

 

VIII. Vzdělávání pedagogů 

 

Z nabídek zasílaných škole si pedagogové vybírají vzdělávací akce, kterých se účastní. Jedná se 

hlavně o akce NIDV Karlovy Vary a PPP Karlovy Vary a Krajského úřadu. 

  Důležitou náplní práce pedagogů je také samostudium (odborná literatura, čerpání informací 

  z internetu). 

 

  Ve škole je jim k dispozici tato odborná literatura: 

 Michele Elliotová -  Jak ochránit své dítě. 

 Blaire Raynerová - Nenič své chytré tělo. 



 Petr Pöthe - Dítě v ohrožení 

 Karel Rýdl, Ivo Nezel – Rasismus a nacionalismus v současném životě 

 Michal Kolář – Bolest šikanování 

 Michal Kolář – Skrytý svět šikanování ve školách 

 Antonín Brzek – Problematika dětské pornografie a její prevence na škole 

 Miroslav Vondráček – Kapitoly ze zdravotní výchovy 

 Eva Marádová – Talíř zdravé výživy 

 Eva Marádová – Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 Ivo Pondělíček – Sexuální výchova 

 Helmut Erb – Násilí ve škole a jak mu čelit 

 Jiří Heller – Závislost známá, neznámá 

 Lenka Šulová – Jak učit výchovu k manželství a rodičovství 

 Susan Meredithová – Dospívání a sex 

 Sborník studií -  Děti a jejich problémy 

 František Krampota -  Metodika přednášek sdružení ACET:  

Jak si nenechat ublížit 

Bolest – nemoc jménem šikana 

Přátelství a láska 

Moderní je nekouřit 

Sex, AIDS, vztahy 

 

 

 

 Vydání odborného periodika Prevence 

 Videokazety: Řekni drogám ne! 

                             Drogová problematika. 

                             Sexuální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IX. Důležité kontakty – odborná a metodická pomoc 

 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory 

 

vedoucí odboru sociálních věcí - Ing. Stanislava Správková, tel. 354222240, 

e-mail: stanislavaspravkova@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb – Ing. Jana Pilařová, tel. 354222495 

e-mail: jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí – Bc. Petra Maněnová, tel. 354222593 

e-mail: petra.manenova@kr-karlovarsky.cz 

protidrogový koordinátor, prevence kriminality – Bc. Šárka Benešová, tel. 354222575 

e-mail: sarka.benesova@kr.karlovarsky.cz 

krajský školní koordinátor prevence – Ing. Eva Cíchová, tel. 353502446 

koordinátor- Romové a národnostní menšiny – Mgr. Pavel Vaculík, tel. 354222522 

e-mail: pavel.vaculik@kr.karlovarsky.cz 

 

Magistrát Města Karlovy Vary 

U Spořitelny 2, 361 021 Karlovy Vary 

 

vedoucí odboru sociálních věcí - Bc. Romana Svobodová, DiS., tel. 353118554 

e-mail: r.svobodova@mmkv.cz 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí – BC. František Pavlásek 

e-mail: f.pavlasek@mmkv.cz 

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež - Krizové centrum 

 

Myslbekova 15 96/4, 360 01 Karlovy Vary 

tel. 353222848, e-mail: svpkv@volny.cz 

 

Dětské informační Centrum S Linkou Pomoci 

 

Myslbekova 1596/4, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353230000 

Klub volného času, provoz linky bezpečí 

Pomoc dětem a mladistvým v krizových situacích a stavech ohrožení - konflikty s rodiči, 

problémy se školou, sexuální zneužívání, drogy. 

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 

 Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary 

 

 tel. 353176511 – ústředna, sociální pracovnice, e-mail: sekretariat@pppkv.cz 

okresní metodik preventivních aktivit - Mgr. Martina Fialová, tel. 353176522, 
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e-mail: mfialova@pppkv.cz 

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov 

Žákovská 716, 356 01 Sokolov 

metodik prevence Mgr. Tereza Šulová, tel. 731692349 

Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 

Palackého 108, 350 02 Cheb 

metodik prevence Mgr. Tereza Šulová, tel. 731692349 

 

Asociace „ Záchranný kruh“ 

5. května 155/8, 36001 Karlovy Vary 

prezidentka asociace Ing. Veronika Krajsová, tel. 777572576, e-mail: veronika@zachrannykruh.cz 

výkonný manažer Lukáš Hutta, tel. 608953862, e-mail: lukas@zachrannykruh.cz 

 

 

 K – centrum 

 Sportovní 359/32, Karlovy Vary 

 tel. 727954163,  e-mail: kcentrum.kv@seznam.cz, kckvary@os-svetlo.net 

 

 

Krajská karlovarská nemocnice 

oddělení klinické biochemie – provádí testy na identifikaci neznámé látky v moči 

Zdravotní ústav Karlovy Vary 

oddělení podpory zdraví – Hana Velická, tel. 353301316, e-mail: hana.velicka@zukv.cz 

 

 

Dětská poliklinika, Bezručova 10, Karlovy Vary, dětští psychiatři 

MUDr. Michaela Moravcová, tel. 353228628 

MUDr. Bartková, tel. 353235211 

MUDr. Jiří Bartoš, tel. 353222879 

 

 

 

Soukromá psychologická praxe 

Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19 

PhDr. Monika Kopárková, tel. 353225551, 602731934 

e-mail: monika.koparkova@kkn.cz 

 

 

 Psychiatrická ambulance 

 Hroznětínská 350, Ostrov 

 MUDr. Marta Červenková, tel. 353822501, e-mail: marta.cervenkova@tiscali.cz 

 

 

 Psychiatrická ambulance 

 U Nemocnice, Ostrov 

 tel. 353364158 

 

Městský úřad Sokolov 

Rokycanova 1929 
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Odbor sociálních věcí - Mgr. Soňa Zaschkeová, tel. 359808130, 724158880 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže Sokolov 

 K. H. Máchy 1275, tel. 35980811 

kurátorka pro mládež (Chodov) - Bc. Vršková 

tel. 359808143, 731689847, e-mail: Ivana.vrskova@mu-sokolov.cz 

 

Poradenská činnost při výchovně - vzdělávacích obtížích u dětí 

Mgr. Martina Bělohlávková, tel. 353176521, e-mail: mbelohlavkova@pppkv.cz 

 

 

Středisko prevence kriminality při Městské policii Chodov 

Ladislav Staněk, tel. 352352160, 352352166, e-mail: stanek@mestochodov.cz 

 

 

Linky pomoci pro děti: 

 

Psychosociální centrum Acorus - tel. 283892772, e-mail: info@acorus.cz, www.acorus.cz. 

Přímá pomoc dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. 

 

Linka bezpečí - tel. 116111, pomoc@linkabezpeci.cz, www.pomoconline.cz 

Pomáhá v tíživých životních situacích. 

 

 

Linka Ztracené dítě - tel. 116000, www. linkaztracenedite.cz 

Pomáhá dětem, které uvažují o útěku z domova, byly uneseny, zneužity apod. 

 

 

Růžová linka -  tel. 272736263, ruzovalinka@praha.cz, www.ruzovalinka-praha.cz 

Pomáhá řešit jakýkoli problém dítěte. 

 

Centrum pro léčbu poruch příjmu potravy Praha – tel. 224965053, www.anabell.cz 

 

 

Horká linka – www.horkalinka.cz 

Policie ČR – policie.cz/hotline 

E-bezpečí – www.napisnam.cz 

Rodičovská linka – tel. 840111234 

Pomáhají řešit problémy kyberšikany. 

 

Poradenská linka pro pedagogy -  prevence@msmt.cz, tel. 841220220, 777711439 

 

 

 

K získávání informací o rizikovém chování využívá škola webové stránky:  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz 

Česká koalice proti tabáku – www.bezcigaret.cz 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze – www.adiktologie.cz 

Asociace „Záchranný kruh“ – www.zachrannykruh.cz 
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 informační portály:  www.rodina.cz,  www.navykovelatky.cz, 

                                       www.drogy-info.cz,  www.odrogach.cz 

 

 

 

 

X. Závěr 

 
 Pozitiva – co se nám daří 

V naší škole se pravidelně organizují celoškolní projekty – zážitkové dny, tvořivé dílny, slavnosti 

školy a sportovní akce, které přinášejí žákům školy možnost realizovat se i mimo vlastní výuku. 

Již řadu let se žáci školy zapojují do humanitární činnosti. Novinkou letošního školního roku je 

práce žáků obou stupňů v nově zřizovaném školním parlamentu, od kterého si slibujeme ještě větší 

možnost zapojení dětí do preventivních aktivit školy. 

Vyučující se pravidelně scházejí na organizačních a pracovních poradách, průběžně se vzdělávají 

podle potřeby a nabídky vzdělávacích kurzů. Pedagogové organizují pro žáky tematické výlety  

a exkurze, na 1. stupni pak i školy v přírodě, které výrazně přispívají ke stmelování třídních kolektivů.  

Významně se na této činnosti podílí i vychovatelky, které pro žáky ŠD organizují velké množství 

zajímavých a atraktivních činností, často probíhajících v přírodě. 

Někteří vyučující, ale i rodiče vedou zájmové kroužky, umožňují tak dětem trávit smysluplně volný 

čas. Významnou roli při realizaci PP mají jednotliví vyučující, kteří v souladu s RVP a ŠVP   začleňují 

vybraná preventivní témata do výuky. Snažíme se o to, aby žáci měli možnost vyjadřovat svůj 

 názor a hodnotit klima školy, o případných problémech mohou kdykoli informovat svého 

 třídního učitele, VP, ŠMP nebo jiného pracovníka školy a požádat o pomoc. 

Významnou součástí naší pedagogické činnosti je i spolupráce s rodiči. Ti pracují ve Sdružení 

rodičů a Radě školy, kde mají možnost získat potřebné informace o uskutečňované prevenci 

a mohou se do některých aktivit sami zapojit. 

VP a ŠMP poskytují po dohodě konzultace žákům, případně jejich rodičům, pokud o ně požádají. 

S rodiči pravidelně jednají třídní učitelé na třídních schůzkách nebo v rámci předem dohodnutého 

setkání. Informace o školním dění  rodiče získávají také z webových stránek školy, zde mají 

možnost vyjádřit se ke všemu, co je zajímá. Škola pravidelně zjišťuje jejich názory také formou 

dotazníků pro žáky a rodiče. 

 

 Negativa – co se nám nedaří 

Zatím se nám nepodařilo zcela zamezit agresivnímu chování žáků vůči sobě, řešili jsme počínající 

šikanu u žáků 1. stupně. 

Objevují se nám případy kouření některých žáků v blízkém okolí školy. 

Občas řešíme úmyslné ničení školního majetku žáky školy. 

Problémovým jevem zůstává záškoláctví a skryté záškoláctví žáků obou stupňů, na 2. stupni pak 

i častá absence ve výuce. 

Řada rodičů projevuje malý nebo žádný zájem o své děti, o školu. 

Nedaří se nám upřednostnit u žáků vzájemnou osobní komunikaci před využíváním mobilního 

telefonu a komunikace přes sociální sítě. 

 
Preventivní program školy je součástí výchovného a vzdělávacího procesu po celou dobu školní 

docházky a může tak dlouhodobě plnit svou preventivní funkci. Jsou do něho zapojeni žáci, 

pedagogický sbor, rodiče, odborníci na danou problematiku, instituce. Primární prevence 

je „běh na dlouhou trať“, ale pokud se nám podaří žáky naší školy dobře připravit na to, jak 

řešit rizikové situace, má naše práce smysl a není zbytečná. 
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Ředitelka školy:                                                             Školní metodik prevence: 

Mgr. Hana Žáková          Mgr. Lenka Hrušková 

            Mgr. Olga Paduová 

                                                                                    

 

                                                                                                                                          

  Plánované akce a volnočasové aktivity pro žáky školy ve šk. roce 2021 / 2022 

 

 
  Besedy a přednášky: 

 

  Pravidla chování, Šikana, Pyrotechnika, Osobní bezpečí, První pomoc, Domácí násilí,     

Návykové látky, Trestní právo, Zahraniční mise (Městská policie, Středisko prevence kriminality 

– p. Staněk)  

  Besedy na dané téma – dle nabídky (Městská knihovna Chodov) 

  Zneužívání návykových látek, Šikana, Vztahy, sex, AIDS, láska, Pohlavně přenosné nemoci    

(Sdružení ACET) 

  Civilní ochrana, první pomoc (Záchranný kruh – centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary, IZS 

Chodov (p.Kiss, p. Staněk)      

  Trestní právo (Nápravné zařízení Ostrov) 

 

 

 Divadelní, hudební, filmová představení a vzdělávací programy: 

 

 Projekt „Mládež a kultura“- dle nabídky (KASS Chodov) 

 

 

 Zájmové kroužky: 

 

 Anglický jazyk, Logopedie, Florbal, Sportovní pro žáky 1. st. 

 Zájmové kroužky DDM Chodov – zprostředkování nabídky žákům 

 Sportovní kroužky ŠAK Chodov – zprostředkování nabídky žákům 

 

 

 Projekty školy: 

 

 Malí učí velké, velcí učí malé, Sportovní den pro 1. a 2. stupeň 

 Zážitkové dny – Čertí škola, Sportovní den školy, Čarodějnická škola, Vánoční zpívání, 

               Vítání jara, Školní akademie 

  Soutěže – O nejkrásnější vánoční ozdobu, Florbalový turnaj žáků a učitelů, pěvecká, 

                   recitační soutěž, Logo třídy, Autíčka 

  Organizování školních kol předmětových a sportovních soutěží      

 

 

  Sportovní akce: 

 

  Zapojení žáků do sportovních soutěží (atletický čtyřboj, Coca-Cola cup, stolní tenis, 



  silový víceboj, volejbal, bowling, florbal, basketbal, Vánoční laťka, fotbal, šplh, přehazovaná, 

  volejbal, Pohár rozhlasu)    

 

 Vzdělávací předmětové soutěže: 

 

 Zapojení žáků do předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (OAJ, ONJ, OČJ, OD, OZ, BIO,        

Matematický klokan, Mladý chemik, výtvarné soutěže). 

 

 

 

  Pobytové akce: 

 

  Školy v přírodě -  1. stupeň 

 

 

  Spolupráce s ostatními školami v Chodově: 

 

  Soutěž „O Pohár starosty města Chodova“ 

  Organizace městských kol sportovních soutěží pro žáky chodovských škol 

 

 

 

  Humanitární činnost: 

 

  „Stonožka“ HNVN – finanční podpora Stacionáře Mateřídouška v Chodově 

    Materiální pomoc (sbírka) pro psí útulek v Krajkové 

    

 

 

 

  Výše uvedené akce jsou součástí rámcového plánu školy a mohou být průběžně doplňovány, 

  aby co nejvíce přispěly k plnění stanovených priorit Preventivního programu naší školy. 
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