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1. Zhodnocení uplynulého školního roku 

I v předchozím školním roce jsme se plně zaměřili na realizaci 

preventivních aktivit a projektů, jež měly za cíl posílit vědomosti 

žáků o rizikových situacích a způsobech jejich řešení. Vést je 

k zamyšlení a intenzivnějšímu budování vzájemných vztahů. Jednotlivé 

projekty byly zaměřeny na příslušný věk dětí, tedy na konkrétní 

ročníky. Pro první stupeň jsme již podruhé využili nabídky 

interaktivního divadla společnosti Harmonia Universalis z Českých 

Budějovic, jež bylo zaměřeno na problematiku počítačových her, volného 

času, rozvoj čtenářských dovedností.  

Pro žáky starší jsme zvolili přednášku doktora Kováře nazvanou 

„Lásku ano, děti ještě ne“ zaměřenou na otázku antikoncepce                   

a prevence v rámci rizikového sexuálního chování. Přednáška se týkala 

žáků 8. a 9. ročníku. Ve stejný den tito žáci navíc absolvovali exkurzi 

u Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku.  

Pro žáky prvního stupně byl v závěru školního roku realizován 

preventivní den ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií ve 

Frýdku-Místku, a to vše pod vedením pana nadpraporčíka Hamhaltera. 

Část mladších dětí absolvovala výuku v rámci bezpečnosti 

silničního provozu. 

Zároveň jsme se již po několikáté zapojili do kampaně Červená 

stužka, jež je symbolem celosvětového boje proti HIV/AIDS.  

I nadále probíhala spolupráce s odborem sociálně-právní ochrany 

dětí ve Frýdlantu nad Ostravicí. V případě integrovaných žáků pak 

spolupráce s SPC a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-

Místku. 

I přes tento výčet aktivit realizovaných za pomoci různorodých 

institucí jsme se zaměřili především na akce realizované samotnou 

školou. Jednalo se o dva prožitkové pobyty  (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), Den Země, na prvním stupni pak o Čtenářskou 

slavnost apod. Skrze všechny uvedené akce jsme usilovali a stále 

usilujeme o budování bezpečnějšího prostředí, vzájemné tolerance               

a dobrého klimatu i atmosféry v jednotlivých třídách i školy jako 

celku. Jedná-li se o další zajištění prevence a náplň volnočasových 

aktivit na naší škole ve školním roce 2010/11, bylo uspořádáno několik 

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

Vánoční jarmark, dětský karneval či jiné různorodé pobyty v přírodě.  

Navzdory všem těmto našim snahám, které jsou zaměřeny na 

minimalizaci výskytu rizikových forem chování, jsme v uplynulém školním 

roce řešili celkem 18 případů, jejichž podtextem byly právě negativní 

projevy jednání ze strany žáků. Šlo především o případy krádeží, 

vandalismu, šikany či konzumaci návykových látek. Všechny případy 

rizikových forem chování jsou řádně sepsány  a archivovány. 

Uvědomujeme si, že školství je veřejnou službou a že naplňování 

našich záměrů v rámci prevence rizikových forem chování 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 závažného problému 

máme ohlašovací povinnost. Stěžejním cílem primární prevence rizikových 

forem chování je vytvářet pozitivní klima ve škole.  
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2. Dosavadní činnost 
 Prevence rizikových forem chování je začleněna do celé řady 

vyučovaných předmětů, jako jsou rodinná výchova, osobnostní              

a 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  RFCH – 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 RFCH. 

 Pedagogové na naší škole spolupracují se školním metodikem 

prevence, který je pravidelně seznamuje s nejdůležitějšími údaji, 

jež se týkají aktuálního vývoje v rámci RFCH. Učitelům je 

k dispozici odborný měsíčník Prevence. Samotný metodik prevence 

vytváří společně s ředitelem  školy preventivní tým a disponuje 

vzděláním potřebným pro výkon své funkce.             

 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 

jiných návykových látek, jimiž jsou drogy. Stranou nezůstává ani 

problematika šikany, extremismu, multikulturalismu a rizikového 

sexuálního chování. 

 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, dále pak s Českou společností AIDS pomoc Praha, o.s., 

Českým červeným křížem – oblastním spolkem Frýdek-Místek, 

s odborem sociálně-právní ochrany ve Frýdlantu nad Ostravicí             

a dalšími institucemi (organizacemi) zaměřenými na preventivní 

činnost, jež nabízí školám a školským zařízením. 

 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 RFCH 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 2011/2012 
V rámci prevence RFCH 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 

2011). 

 Projekt „Český den boje proti rakovině“ (květen 2012) 

 Besedy na téma vandalismus, šikana, krádeže a jejich 
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následky – spolupráce se členem Policejního 

preventivního týmu (v průběhu školního roku). 

 Motivační výchovná opatření občanského sdružení 

Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Představení 

jsou určena žákům druhého stupně (v průběhu školního 

roku). 

 V případě nutnosti budou kontaktovány další 

spolupracující instituce. 

 Převážná část prevence bude realizována samotnou školou 

– viz Minimální preventivní strategie, z níž tento 

Minimální preventivní program rovněž vychází. 

 Rodičům všech žáků bude předložen „Souhlasný formulář“ 

(viz příloha). 

 

3.1 Využití nástěnek k prezentaci problematiky RFCH 
K prezentaci problematiky RFCH 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, sexuální prevence, 

mezilidské vztahy, gamblerství, záškoláctví, vandalismus, 

rasismus, xenofóbie...). Zároveň jsou zde zveřejněny některé 

aktuální statistiky a potřebné kontakty na instituce nabízející 

pomoc obětem RFCH. K dispozici je rovněž kontakt na Linku 

bezpečí a nabídka internetových stránek. 

3.2 Výskyt rizikových forem chování 
V případě výskytu rizikových forem chování 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., v platném znění. Jedná se konkrétně           

o § 2, § 16, § 17, § 18, § 29, § 37, § 41 a § 47. Dále se jedná o vyhlášku 

č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách                 

a školských zařízeních, 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 rizikových forem chování jsou (budou) ihned 

podchyceny a jsou (budou) 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.  Stejně tak jako komunikace se 

spolupracujícími institucemi. Součástí Minimálního preventivního 

programu je rovněž přehled sociální sítě v daném okrese, kraji. 

  

V Janovicích dne 1. září 2011 

 

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

       Mgr. Lukáš Pitřík           Mgr. Jan Ledvoň 

metodik prevence rizikových forem chování          ředitel školy 


