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Strategie  prevence  rizikových  projevů chování  u  dětí  a  mládeže  v působnosti
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koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování
u dětí a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004, 2005-2008, 2009 – 2012.



2.1. Úvod

Drogová  problematika  je  celospolečenský  problém.  Vysoká  společenská

tolerance k legálním drogám způsobuje, že se tato problematika dotýká stále nižších

věkových skupin a to i dětí, které navštěvují základní školu. Žáci v tomto věku patří

k nejvíce ohroženým skupinám. Jak těmto rizikovým jevům předcházet?

1. Výchovou ke zdravému životnímu stylu

2. Vhodným využitím volného času

3. Výchovou k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních

4. Spoluprací s rodinami, osvětovou činností pro rodiče v oblasti zdravého životního

stylu

5. Využíváním poradenských služeb

6. Průběžné  sledování  konkrétních  podmínek  a  situace  ve  škole  z hlediska  rizik

výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících

včasné zachycení ohrožených dětí

7. Uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé

rizikové skupiny dětí

8. Poskytování  poradenských  služeb  a  zajišťování  poradenských  služeb

specializovaných  poradenských  a  preventivních  zařízení  pro  žáky,  rodiče  a

pedagogy

2.2.    Základní zákony a metodické pokyny v oblasti prevence

Pro vypracování  tohoto  programu byly využity následující  závazné či  doporučené

podklady: 

* Úmluva o právech dítěte - je to v našem školství nejvyšší právní norma, kde se

mimo jiné mluví o právu na ochranu zdraví, o právu na ochranu před týráním, o

právu na zachování lidské důstojnosti. Úmluva vstoupila v platnost na základě 

      svého článku 49 odst. 1 dnem 2. září 1990. Pro Českou a Slovenskou Federativní 

      Republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 49 odst.2 dnem   

      6.února 1991. Po rozpadu federace přijala úmluvu i Česká republika.



* Rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání,  podle  kterého  školy

vytvářejí své školní vzdělávací programy od 1. 9. 2007.

* Školský zákon , Zákon č. 561/2004 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších

odborných škol ze dne 24.9.2004

* 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona

* 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

* Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008 

č.j. 10 844/2005-24

 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti

resortu MŠMT na období 2009-2012

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 č.j. 431/10

z 10.5.2010 (navazuje na strategii 2005-2009- aktualizace)

 Strategie prevence kriminality 2008-2011 - č.1150/2007 (z  října 2007)

2.3. Charakteristika školy

      Jsme  plně  organizovaná  škola  s třídami  1.  až  9.  postupného  ročníku,  se  3

speciálními třídami a přípravnou třídou.

      Škola je rozdělena na dvě samostatná pracoviště.

 V budově v Cukrovarské ulici  jsou žáci 1.  a  2.  ročníku ZŠ praktické,  2 třídy ZŠ

speciální. 1 rehabilitační a 1 přípravná třída pro předškolní děti.

 Žáci  3., 4., 5. až  9. ročníku se vzdělávají v ZŠ praktické v Seifertově ulici. 

      V ZŠ praktické se od začátku školního roku vzdělává celkem 59 žáků, na ZŠ

speciální 20 žáků a v přípravné třídě 10 dětí. 

2.4. Analýza současného stavu na škole

     Problémy, se kterými se ve škole potýkáme jsou každoročně podobné. Jedná se

především  o  nekázeň,  poruchy  chování,  agresivitu  vůči  spolužákům,  záškoláctví,

vandalismus,  kouření  a  drobné  krádeže.  Vyskytují  se  i  problémy  ve  vztazích  v

kolektivu. V současné době jsou největším problémem vztahy v kolektivu.

   Problémy  ve  vztazích  pokračují  i  mimo  školu.  Ve  škole  se  snažíme  těmto

problémům  čelit  důslednými  dozory  a  domluvou.  Mimo  školu  tyto  problémy



neovlivníme.

2.5. Garant programu a spolupracovníci 

       Garantem programu a kontaktní osobou je PaedDr. Z. Černá z PPP Mělník, školní

metodik  prevence,  výchovný  poradce  a  ostatní  učitelé.  Spolupracují  s institucemi

zajišťujícími  odbornou  pomoc  v problematice  návykových  látek  a  sociálně

patologických jevů. Koordinují vzdělávací akce v oblasti sociální prevence a sami se

v této oblasti vzdělávají.

   

2.6. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

        V rámci programu škola spolupracuje s ostatními odborníky:

Pedagogicko  -  psychologická  poradna  Mělník,  která  koordinuje  spolupráci  s

metodiky prevence.

OSPOD – pomoc při řešení naléhavých případů, spolupráce s kurátory pro mládež,

přednášky  pro  učitele  a  rodiče  z oblasti  výchovné  problematiky,  kurzy  pro  žáky

zaměřené na výchovu k rodičovství

MÚ Mělník-oddělení prevence kriminality-školení pro učitele z oblasti prevence PJ

Policie ČR, městská policie – přednášky z oblasti trestního a rodinného práva, ukázka

sebeobrany, soutěže z oblasti prevence, BESIP

ACET – Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS.

Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí – přednášky a semináře pro žáky.

PMS – spolupráce s pedagogy, dohled nad problémovými žáky, přednášky z oblasti 

trestního práva

   Druhým rokem spolupracujeme s Občanským sdružením SEMIRAMIS  Mladá 

Boleslav - Centrem primární prevence.

   



2.7. .  Cíl prevence

Cílová skupina: žáci

Dlouhodobý cíl:

     Naším cílem je zaměřit se na dodržování kázně, dodržování pravidel zakotvených 

ve školním řádu, snížení záškoláctví a skrytého záškoláctví ve spolupráci s rodinou, 

zlepšit vztahy v kolektivech jednotlivých tříd.

    Budeme se snažit různými metodami a formami práce posilovat sebeovládání žáků 

při řešení různých konfliktních situací, čelit negativnímu vlivu vrstevníků. 

   Již 8. rokem vyučujeme podle nových ŠVP. Do výuky některých předmětů (Př, OV, 

Z, TV) zařazujeme některá témata z oblasti SPJ (samostatně zpracováno pro 6.,7.,8.,9.

ročník- uloženo u MP).

   Naším  dlouhodobým  cílem  je  také  vyhledávání  stále  nových  zdrojů  z oblasti

specifické i nespecifické prevence.

   Od loňského školního roku spolupracujeme s Občanským sdružením Semiramis.

Dlouhodobý  program  primární  prevence  zaměřený  na  rizikové  chování  a  zdravý

životní styl (Program DPP II.) pokračuje v 8. ročníku. Tento typ programu je zaměřen

na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů.

 Krátkodobé cíle:

   Chtěli bychom také navázat na projekty uskutečněné v předchozích letech, které se 

nám osvědčily.  I letos využijeme nabídky přednášek Městské policie Mělník a 

zaměříme na seznámení s různými druhy závislostí a trestní odpovědností.                 

Dívky 2. stupně Městská Policie seznámí se základy sebeobrany.

Celoročně se zapojíme do dalšího kola recyklačního programu „Recyklohraní“ a 

posílíme tak kladný vztah k přírodě a ekologii, získáme nové informace o třídění 

odpadu (sběr druhotných surovin).

Žáky 1.stupně a speciálních tříd seznámíme s prvky správného chování i činností 

Policie ČR. Naučí se chovat v různých dopravních situacích a budou moci získat 

dětský řidičský průkaz.



Cílová skupina: učitelé

   Naším cílem je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, schopný podílet se na správné 

výchově a vývoji žáka. Dle možností se zúčastníme dalších školení v oblasti prevence

SPJ (MP – nabídka a záznam o provedeném školení, doporučení dalším pedagogům).

Cílová skupina: rodiče a veřejnost

   Rodičům budeme i nadále poskytovat informace z oblasti SPJ – letáky, články 

v regionálním tisku, nástěnka prevence ve škole, webové stránky školy,…). 

2.8. Propagace

    Články a letáky týkající se problematiky prevence PJ, nabídky přednášek z oblasti

prevence,  kontakty na  poradenské  služby,  nabídka  volnočasových  aktivit,  úspěchy

žáků v různých soutěžích, zážitky z vycházek, výletů, fotografie z akcí školy apod.

jsou zveřejňovány na nástěnkách a na webových stránkách školy. Každý úspěch žáků

při reprezentaci školy je kladně hodnocen, děti dostávají pochvalu do ŽK.       

    Na  třídních  schůzkách  jsou  rodičům předávány  informace  a  různé  materiály

z oblasti primární prevence. Též se objevují články a  informace o našich aktivitách

pro veřejnost v regionálním tisku nebo v okresních informačních novinách „Mělnická

radnice“,  které  pravidelně  jednou  měsíčně  chodí  do  schránek  všech  mělnických

občanů zdarma. 

 2.9.  Prevence – aktivity v oblasti sociálně nežádoucích jevů u dětí a   
                                 mládeže

       Základem aktivit pro žáky je aktivní sociální učení, jehož cílem je podporování

vzniku  vyrovnané osobnosti,  odolné  vůči  náročným situacím,  zvyšování  odolnosti

vůči stresu a zvládání různých životních problémů a konfliktů. Výchovně vzdělávací

působení je zaměřeno také na rozvoj dovedností, které vedou k posilování sebedůvěry.



2.10. Obsah prevence – konkretizace úkolů 

          V tomto školním roce naše aktivity v oblasti prevence budou pokračovat a

rozvíjet se v těchto oblastech: 

1. Práce s třídním kolektivem

2. Spolupráce s pracovníky školy

3. Spolupráce s rodinou 

4. Spolupráce s odborníky v oblasti prevence, navázání nových kontaktů

Ad1)  Práce s třídním kolektivem se bude realizovat pomocí těchto forem práce:

                                        1. stupeň

1. vytváření modelových situací, se kterými se děti mohou setkat ve 

škole i mimo ni

2. vzájemné poznávání dětí, pedagogů a dalších zaměstnanců školy

3. vytváření  pozitivního sociálního klimatu – pocit bezpečí, pěstování

zdravého sebevědomí žáků, kamarádství, vyjádřit radost, ovládat 

se, chápat pozitivní hodnoty

4. vzájemné vnímání odlišnosti dětí, vlastní osobnosti

5. výchova k vzájemné úctě a sebeúctě

6. hledání možností sebeuplatnění – zájmové aktivity, exkurze, pomoc

druhým, kulturní prožitky

7. výchova k řešení problémů a konfliktů, ke schopnosti komunikace 

– adekvátně reagovat na různé podněty, nevytvářet konfliktní 

prostředí, umět se dohodnout, požádat vhodně a jasně o pomoc, 

umět slušně odmítnout

8. výchova ke schopnosti vyjádření vlastního názoru

9. výchova k práci v kolektivu

10. pozitivní citové naladění a myšlení

11. aktivní činnost ve volném čase

12. zdravě žít – výživa, hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky, drogy  



2. stupeň

1. schopnost zvládání zvýšených nároků na učivo

2. vytvoření vztahů důvěry mezi dětmi a učiteli

3. vytvoření tříd jako bezpečných míst – bez šikany, drog, alkoholu a cigaret

4. získání základních nezkreslených informací – drogy, rizika zneužívání, 

souvislost s AIDS a žloutenkou, pomoc

5.   několikadenní  pobyty mimo školu (ŠVP…) zaměřené na vzájemné poznávání

a mezilidské vztahy

6.   praktické metody nácviku řešení složitých životních situací, vyjádření 

vlastních názorů, vytváření kvalitních postojů ke zdravému životnímu stylu a 

nežádoucím jevům

7. zvyšování sociálních kompetencí, efektivní orientace v sociálních vztazích, 

přijímání odpovědnosti za sebe a své chování, řešení problémů, konfliktů, čelit

nátlaku, umět se vyrovnat s problémy

8. schopnost správné orientace v reklamě

9. seznámení s možností životních rizik

10. odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování – ovládat své emoce, 

naučit se porozumět jim, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres,    

     11.  poznávání a rozvoj individuálních schopností u žáků, jejich uplatnění

             při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci,

       hledání možností svého uplatnění ve společnosti – zájmové aktivity, exkurze, 

volba dalšího studia

12. uplatňovat zásady zdravého životního stylu – stravování, alternativní směry 

výživy, cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní 

odpočinek, odpovědnost za své zdraví



Ad2) Jako každý rok i letos se naši pedagogové zúčastní vybraných školení v oblasti

prevence. Bude vypracován přehled absolvovaných školení.

Ad3) V rámci různých výstav i exkurzí, výletů budeme spolupracovat s rodiči žáků a

do mimoškolních akcí se je budeme snažit zapojit.

Ad4) Vyhledávání stále nových zdrojů v oblasti specifické i nespecifické prevence je

jedním z našich dlouhodobých cílů.

2.11. Metody práce

       V rámci základního vzdělávání má MPP své místo v učivu jednotlivých 

předmětů, důležitá opatření jsou obsažena v Řádu školy. Kromě tradičních 

vyučovacích metod budou využívány také další metody, které se osvědčily a jsou 

pro ně vytvořeny podmínky.

1. informační – soustavné vzdělávání, získávání  přesných a úplných 

                  informací

2. dovednostní – dramatická výchova, modelové situace, výcvikové akce,     

podpůrné programy, sport, turistika, relaxace, zájmové kroužky

3. postojové – optimistická životní orientace, zlepšování prostředí kolem  

sebe, scénky, rozhovory, manuální práce, pomoc druhým 

3. komunitní kruh 

Další  používané metody:

Výklad – informace

Skupinové práce (společné řešení úkolů, výměna názorů, )

Samostatná práce (výtvarná práce, zprávy z tisku)

Práce s internetem 

Semináře a přednášky s odborníky



2.12. Časový harmonogram plánovaných akcí  2014/2015

Září                     Zapojení školy do soutěže „Recyklohraní“- pokračování v třídění

                           odpadů - pet-lahví, víček, Tetra Pak- obalů, vysloužilých baterií 

                           a elektrospotřebičů (celoročně)

                           (Plnění dílčích úkolů dle vhodnosti pro ZŠ praktické)

                           Projektový týden pro žáky 2. stupně „Týden zdraví v Polabí aneb

                           zdravě jezme, cvičme spolu, kila hravě půjdou dolu“ – pobyt žáků ve

                           Lhotce u Mělníka, 15.9. – 19.9. 2014, (výstupy – výstava na

                           autobusovém nádraží říjen až prosinec 2014, výstava projektu na

                           Městském úřadu Mělník – říjen 2014)

                                                                           

Říjen                Staré hrady u Jičína – výlet – žáci budovy Rousovice

                         Tématické výstavy v regionálním muzeu

                         Běh o "Pohár starosty" TJ Sokol

                          Přednáška Probační a mediační služby ČR – 2. stupeň

                          

Listopad          Pokračování v soutěži Recyklohraní

                        Návštěva knihovny

                        Nenechte si ublížit – sebeobrana pro dívky . – Městská policie Mělník

                        Kyberšikana, šikana - MP Mělník (6.tř. - 9.tř.)

                        Vandalismus – MP Mělník (6.tř. - 9.tř.)

                        Právní podvědomí -  MP Mělník (6.tř. - 9.tř.)

                        Šikana - MP Mělník (6.tř. - 9.tř.)

                        Medvídek Šikula – přípravná tř.

                        

Prosinec          Mikulášsko-čertovské radovánky - nadílka

                        Tématické besedy Regionálního muzea 

                        Vánoční jarmark s prodejní výstavou výrobků našich žáků – 

                         muzeum

                         Vánoční besídka 

                         Návštěva kulturního zařízení –  divadlo 

                         Medvídek Šikula, Pes – jak se chovat - 1. stupeň                         



Leden              Recyklohraní

Únor               Projekty s Policií ČR (dle vhodnosti 1. a 2. stupeň) 

                        Recyklohraní

                         

Březen                   Velikonoční výstava  výrobků  našich žáků  

                              (velikonoční jarmark- regionální muzeum)

                              Sportovní soutěže

                              Recyklohraní

 Duben                Ekologie – projekty - Dny Země - sběr papíru

                                           - sběr víček, pet lahví (MÚ Mělník)     

                            kulturní akce - divadelní  představení

                            Projekty prevence – MP- Malý Empík – 1. stupeň

Květen               exkurze - poznávání krás naší vlasti v rámci projektového   

                                           vyučování 

                      

 Červen              Dětský den

                          Školní výlety a exkurze

                       

       Po celý školní rok bude pokračovat spolupráce s Městskou policií Mělník, Policií

ČR, Probační a mediační službou ČR, Regionálním muzeem Mělník. Průběžně během

školního  roku  budou  plněny  vhodné  úkoly  pro  naše  žáky  zadané  na  webových

stránkách projektu „Recyklohraní“.

Dle dohody bude zařazen DPP II. pro 8. ročník (SEMIRAMIS).

Časový  harmonogram  akcí  bude  postupně  doplňován  během  roku  dle  aktuální

nabídky.  Budeme  využívat  nabídky  různých  programů,  přednášek  a  seminářů

vztahujících se k dané problematice nebo si sami na internetových stránkách potřebné

informace vyhledáme. 



2.13.  Řešení přestupků

     

     S řádem školy a výchovnými opatřeními jsou seznámeni žáci i rodiče . 

V případě, že se vyskytnou žáci, kde bude podezření ze zneužívání návykových látek,

ze šikany, ze záškoláctví apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením.

Pověřený pedagogický pracovník (školní psycholog) provede diskrétní individuální

rozhovor  se  žákem,  podle  zjištěných  informací  doporučí  žákovi  rozhovor

s odborníkem na danou problematiku nebo mu nabídne návštěvu v PPP. Při důvodném

podezření,  že  žák  užívá  návykové  látky,  kontaktuje  škola  rodiče,  sdělí  jim  své

podezření a informuje o dalším postupu školy. V případě, nezájmu rodičů uvědomí

škola OSPOD. V případě dealerství oznámí škola věc policii.  

     Vyskytne-li se problém v chování či prospěchu dítěte, řeší ho nejprve třídní učitel

se  žákem,  posléze  s rodiči.  V případě  opakovaných  problémů  v chování  probíhá

jednání  v ředitelně  školy.  Toho  se  účastní  vedení  školy,  třídní  učitel,  výchovný

poradce, učitelé, jejichž výuky se problém týká, rodiče, žáci. V případě záškoláctví

(neomluvených  hodin)  kontaktujeme  kurátory  pro  mládež  a  dále  s nimi

spolupracujeme (SVI).

Ze všech jednání se pořizuje písemný záznam podepsaný přítomnými pedagogy, 

zákonnými zástupci. (uložen u ředitelky školy)



Postup řešení (krizový plán školy)

Co dělat když...

* Žáci kouří (pijí alkohol) v prostorách školy

          - výchovná opatření 

            - informování zákonných zástupců

            - informování orgánů soc. právní ochrany (OSPOD)

            - prodej či podání  (trestný čin) - oznámit orgánům obce nebo Policii 

             ČR

*  U žáka byly nalezeny legální návykové látky (cigarety, alkohol)

           - prodiskutovat se žákem

             - písemný záznam  (datum, čas, popis, komu patří, jak byly zachyceny 

               a kým)

              - informování zákonných zástupců  +  odevzdání látky

* Žák se dostaví do školy pod vlivem nějaké návykové látky

            - zajištění bezpečnosti  (žáka i ostatních)

            - zjištění zdravotního stavu 

            - ohrožení života - záchranná služba

            - informování zákonných zástupců (odvoz domů)

            - informování OSPOD

            - prodiskutovat situaci se žákem nebo zajistit intervenci (psycholog,           

              výchov.poradce) -až bude žák v pořádku

* Objevení uživatele návykových látek 

             - nevyhýbat se rozhovoru (zájem)

             - prodiskutovat případ se žákem

             - neslibovat, že nikoho nebudeme informovat

             - informování zákonných zástupců

             - informování OSPOD



* Zachycení návykové látky

           - nemanipulovat, neochutnávat...

           - písemný záznam (vzhled, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a 

            u koho)

           - svědci (3 podpisy)

           - nález předat Policii ČR

           - informování zákonných zástupců

           - informování OSPOD

           

* Dítě nosí do školy a předává návykové látky (=distributor)

         - závažný trestný čin (ohrožení mravní výchovy dítěte)

           - překažení trestného činu (oznámení Policii ČR)

           - prodiskutovat se žákem

           - informování zákonných zástupců

           - informování OSPOD

* U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví nelegální návykové 

látky 

         - zakázáno vlastnit větší množství látky

           - odebrání látky (zničit, uložit na bezpečné místo, písemný záznam)

           - prodiskutovat případ se žákem

           - informování zákonných zástupců

           - informování OSPOD

* Žák se svěří s užíváním návykové látky

         - nevyhýbat se rozhovoru (nabídnout radu, podporu) 

           - obrátit se na relevantní služby

           - informovat zákonné zástupce (s vědomím žáka)

* Škola zjistí, že v místě,  kde sídlí, lze sehnat návykové látky

            - škola nenese právní zodpovědnost (mimo své území)

            - morální zodpovědnost (spojení s místními organizacemi, Policií ČR)

            - zvážit , zda informovat rodiče, žáky



            - zajistit dobrou informovanost pro pracovníky školy

* Rodič žáka vykazuje problémy s návykovými látkami

            - informace OSPOD

            - doporučit rodičům poradenské služby

            - žákovi nabídnout příslušné informace a podporu

            - poradenství

* Rodič hledá radu ve škole, jak řešit problémy s návykovými 

látkami u svého dítěte

           - respektovat specifika každého případu

           - poskytnout informace o dostupných službách

           - doporučit poradenství

*      Vyšetřování šikany

          - rozhovor s těmi, kdo na šikanování upozornili a s obětmi (s každým 

            zvlášť)

          - nalezení vhodných svědků

          - individuální rozhovory se svědky

          - zajištění ochrany obětem

          - rozhovor s agresory 

         - výchovná opatření, doporučení rodičům (SVP, převedení do jiné třídy…)

*    Výbuch skupinového násilí  tzv. „školní lynčování“

        - překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti

        - domluva pedagogů na postupu vyšetřování

        - zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

        - pomoc a podpora oběti

        - nahlášení policii

        - vlastní vyšetřování

        - výchovná opatření 

        - doporučení rodičům¨



*    Postup při nahlášení krádeže žákem

       - poučení žáků a zákonných zástupců (nošení cenných věcí – rizikové 

          chování)

         - pořízení záznamu na základě výpovědi

         - možnost nahlášení Policii

         - v případě, že je pachatel znám - nahlásit OSPOD

*   Postup při vzniku škody na školním majetku (vandalismus)

        - vyhotovení záznamu 

        - odhalení viníka 

        - je-li viník znám, vymáhat náhradu škody (po zákonném zástupci)

          (nedojde-li k úhradě možnost vymáhání náhrady soudní cestou)



2.14. Pomůcky

        K dispozici pedagogům, žákům i rodičům je odborná literatura, propagační

materiály, videotéka a internetové adresy.

2.14.1.     Videotéka 

"Drogová problematika, sexuální výchova" (VZP ČR) 

„Kousky primáře Housky“ (VZP)

"Neslané, nemastné aneb jak jíst zdravě a chutně" (OZP)

"Neubližuj mi" ( videopořad k primární prevenci úrazů dětí v oblasti syndromu týrání,

zneužívání, zanedbávání dítěte)

"Oči hadů "- videopořad primární prevence  k zneužívání návykových látek (I., II., 

III.)

"Pozor prázdniny" (dopravní výchova)

„Pravda o drogách“

"Promluvíme si o AIDS" (RV, OV, Př - 2.st.)

"Proto pozor, proto bacha" ( k problematice primární prevence - úrazy dětí)

„Rozhodni se!“ – (VZP)

"Řekni drogám ne"

"Školáci versus drogy"  - jak chránit děti už od mladšího školního věku (Česká 

rafinérská)

„Štěstí přeje připraveným“ – (MV, hasičský sbor, …) - ochrana obyvatelstva

„Touretteův syndrom“ (ATOS) – poruchy chování

„Úraz není náhoda“ (VZP) – Nepřítel dětí vteřina, okamžik

"Základy první pomoci I., II., III." (1. - 6. díl)

"Život před narozením" (Catherine Zinner)¨

„Život bez naděje“ – AIDS



2.14.2.     Seznam literatury

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Portál, 2001.

MARTIN, M.; WALTMANOVÁ - GREENWOODOVÁ, C. Jak řešit problémy dětí 

se školou. Portál, 1997.

NEŠPOR, K.; MULLEROVÁ,M. Jak přestat brát drogy. Praha, 1999.

NEŠPOR, K. Jak překonat problémy s alkoholem. Praha, 1999.

NEŠPOR, K. Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami. Praha, 1996.

NEŠPOR, K.; CSÉMY, L. Bažení (craving). Praha, 1999.

NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.; PERNICOVÁ, H. Jak předcházet problémům s 

návykovými látkami na základních a středních školách. Praha, 1999.

NEŠPOR, K.; CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, 1997.

NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.; PERNICOVÁ, H. Problémy s návykovými látkami ve 

školním prostředí. Praha, 1998.

NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997.

PRESL, J. Drogová závislost. 1994

RAYNEROVÁ,C.; Nenič své chytré tělo. Praha, 1997.

VACEK, J. Peer - programy v protidrogové problematice. Agentura Kentaura.s.r.o.

Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci. Praha, 2000.

Co dělat… průvodce krizovými situacemi doma a v zahraničí. Praha, 2008.



2.14.3.     Adresář odborníků a institucí  zabývajících se   

            problematikou primární prevence 

Mgr. Zuzana Černá - okresní metodik prevence - PPP Mělník, Wolkerova 2589          

tel. 315 623 045              mobil: 775 623 045

Bc.Jaroslava Brabcová - MÚ Mělník, úsek sociální prevence,

protidrogový koordinátor         tel.  737 384 755,           e-mail: j.brabcova@melnik.cz 

tel. 315 635 318                                                                                                                

Irena Podivínská, DiS. – koordinátor prevence kriminality            tel. 315 635 334

 e-mail: i.podivinska@melnik.cz

PaedDr. Zdeňka Kašparová -Pedagogické poradenství, Weberova 213, 150 00 Praha 5 

e-mail: zdenka.kasparova@quick.cz                                              tel. 603 294 304

Markéta Exnerová - vedoucí centra Semiramis                             tel. 723 179 409         

e-mail: prevence@os-semiramis.cz

Centrum dohody

Mgr. Jiří Sixta - tvorba MPP, dotazníky                                       tel. 607 557 296          

e-mail: jirka.sixta@seznam.cz

Bílý kruh bezpečí                                                 tel. 800 555 155  bezplatná linka

Společně k bezpečí s.r.o.

Mgr. Michaela Veselá -                     tel. 604 554 231, 603 190 155, 974 832 784          

e-mail: vesmich@post.cz                  vesela@spolecnekbezpeci.cz

Hošmánek Ladislav – ředitel Městské policie                              tel. 315 635 182 

Limprecht Petr – prevence kriminality MP Mělník – 315 635 185

e-mail: p.limprecht@melnik.cz      (po-pá 7.00-15.00)

nprap. Václav Tichý – preventista PČR Mělník 

           Bezručova 2796         tel.974 876 111

Mgr. Lenka Hažmuková – PMS                    tel: 315 629 087     mobil: 734 362 964

Přemysl Landa, pověřený vedením oddělení sportu landa@kr-s.cz
257 280 353

Ing. Pavla Hemerková, referentka oddělení sportu hemerkova@kr-s.cz
257 280 575

Ing. Miroslava Řezníková, referentka oddělení sportu reznikova@kr-s.cz
257 280 540

mailto:zdenka.kasparova@quick.cz
mailto:rezn%C3%ADkova@kr-s.cz
mailto:hemerkova@kr-s.cz
mailto:landa@kr-s.cz
mailto:p.limprecht@melnik.cz
mailto:prevence@os-semiramis.cz


Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Úsek sociální prevence

Bc. Michaela Krejčí – kurátorka pro mládež                                   tel. 315635 331

Blanka Šubrtová – kurátorka pro mládež                                        tel. 315 635 329

Oddělení sociálně právní ochrany

Libuše Barešová – soc.pracovnice                                                   tel. 315 635 325

Ivana Šercová, DiS.  – soc. pracovnice                                             tel.315 635 404

Jana Hermová, DiS. – soc. pracovnice                                              tel.315 635 405

Gabriela Rákosová, DiS. – soc.pracovnice                                       tel.315 635 332

Anna Zappová – ved. oddělení soc.právní ochrany                          tel. 315 635 333

Lékaři:

MUDr. Dolistová Eva – dětský lékař                                                tel. 315 621 201     

MUDr. Karbanová Dagmar – dětský lékař    Lužec n. Vlt.               tel. 315 691 016

                                                                     Dolní Beřkovice         tel. 315 692 026

                                                                     Cítov                          tel. 315 692 096        

MUDr. Přidalová Jarmila – dětský lékař                                          tel. 315 621 818

MUDr. Šustová Irena – dětský lékař                                                 tel. 315 622 757

MUDr. Houfková Lenka– dětský lékař                                             tel. 315 623 296

MUDr. Šárka Bínová – dětská psychiatrie a psychoterapie           tel. 606 652 644



2.15. Evidence a efektivita 

      Minimální preventivní program je uložen v ředitelně školy.

Dále jsou stanoveny konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence.

Žáci mají tyto konzultační hodiny zapsané v žákovské knížce. 

   

2.16. Evaluace MPP

     Hodnocení a posuzování efektivity bude prováděno pravidelně, diskuzí 

s odborníky, dále s konzultanty. Jsme si vědomi, že efekt naší cílené činnosti se 

nemusí viditelně projevit ihned, jde o dlouhodobou záležitost. Využíváme informací 

ze školení k prevenci patologických jevů. Evaluace preventivních aktivit bude též 

probíhat v rámci evaluace výchovně vzdělávacího procesu.

  2.17.  Závěr

     Předpokládaná školní preventivní strategie je základem pro práci naší školy 

v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole 

realizovány. 

    Do programu chceme zapojit co nejvíce žáků, vést je k vzájemné spolupráci a 

pozitivně se tak podílet na formování jejich osobnosti. Věříme, že se nám to alespoň 

u některých podaří. 

Přílohy:  1. Program proti šikanování
                 2. Opatření MPP ve vztahu k žákům ZŠ speciální – školní rok 2014/2015

   Garant programu:                                                                      Vypracoval:

MgA. Mgr. Kateřina Laloušková                                     Mgr. Roman Gašica

     ředitelka školy                                                               metodik prevence



Příloha  I.

Program proti šikanování

Organizace a řízení školy :

Východisko -  „ K šikaně dochází na každé škole a v každém dětském kolektivu .“

- Vnímáme šikanu, která doprovází vzdělávací činnost.

1.
Vedení školy umožňuje pružnou komunikaci o problémových jevech, zabývá se 
otázkami šikany a její minimalizace.

1. Pravidelná komunikace, spolupráce s kolegy, informace na pedagogických 
poradách a jejich zápis.

2. Témata otázek šikany, zjistil jsem, viděl jsem …
3. Průběžná komunikace – každý z pracovníků školy, který si všimne 

nevhodného chování informuje třídního učitele, ředitele školy.
4. Složení užšího realizačního týmu : ředitel školy, preventista, výchovný 

poradce, třídní učitel.
5. Vytipování rizikových míst ( WC, chodby, šatny, zavřené dveře třídy v době 

přestávky)
6. Pravidelná kontrola rizikových míst.  

2. 
a) Vzdělávání zaměstnanců školy – nabídka DVPP.
b) Preventivně výchovná činnost žáků ( třídnické hodiny, adaptační kurzy, 

soutěže, akce, kde se cítí žáci užitečně – jarmarky, školní akademie).
c) Odborníci do škol ( Policie ČR, PMS ČR) 
d) S třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních vztahů – žáci vědí co je 

šikana a jak se zachovat, když je v jejich blízkosti.

3. Klíčová opatření školy

1. Společná setkávání a supervize – vzdělávání v oblasti prevence šikanování 
s ohledem na časovou přijatelnost pro chod školy. 

2. Užší realizační tým při zachycení šikany – porada, řešení celé situace, ředitel 
školy zajistí suplování za účastníky realizačního týmu, agresor, popř. agresoři 
jsou od sebe odděleni, je zajištěno bezpečí pro oběť šikany.

3. Společný postup při řešení šikany

a) Jakékoliv náznaky nevhodného chování bereme vážně.
b) Vedeme diskrétně rozhovor s obětí i informátorem.
c) Zajistíme bezpečí oběti šikany.
d) Má-li vyučující pochybnosti jak věc řešit, informuje třídního učitele, či

kohokoliv z užšího realizačního týmu.
e) Najdeme si věrohodné svědky, nikdy nevyšetřujeme veřejně.
f) Svoláme užší realizační tým.
g) Provedeme rozhovor s agresorem, popřípadě s agresory.



h) Nedopustíme konfrontaci oběti a útočníka.
i) Svoláme výchovnou komisi – informujeme rodiče, neumožníme 

setkání rodičů agresora s obětí.
j) Pracujeme se třídou, kde k problému došlo.

Prevence ve třídách :

Učitelé se zaměřují na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky a provádějí zpětnou 
vazbu.  Žáci jsou seznámeni s následujícími tématy a jsou rozvíjeny dovednosti 
( co je a není šikana, co je a není „ bonzování“, jakým způsobem se oběti zastat, 
jak vyhledat pomoc dospělého ).

Prevence ve výuce : 

Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí, soustředění se na 
rozvoj pozitivních vztahů. Vyhýbají se metodám a technikám , které neúčelně 
vytvářejí, zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu uvolnit – vybít energii 
( srovnávání jednotlivců, zesměšňování, nenaplněné hrozby, křik, vytváření 
stresového prostředí při výuce, … ).

Prevence ve školním životě a mimo vyučování :

Opatření – dozory s větší intenzitou sledují riziková místa, popřípadě se hledají nová 
řešení.

Ochranný režim :

Škola pracuje s pravidly, které jsou uvedeny ve školním řádu.

Spolupráce s rodiči :

Škola navazuje s rodiči žáků spolupráci, škola rodiče informuje o každém nevhodném
chování, spolupracují při řešení problému ( konzultační dny, dny otevřených dveří ).

Školní poradenské složky :

Škola usiluje o zřízení místa školního psychologa.

Spolupráce se speciálními zařízeními :

Škola spolupracuje s PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR a dalšími institucemi.

Vztahy se školami v okolí :

Naše škola velmi dobře spolupracuje s ostatním školami.

Evaluace :
Je zpracována jako samostatná součást ŠVP. 
   
                                                                            



Příloha II.

Opatření MPP ve vztahu k     žákům ZŠ speciální – školní rok 2014/2015

   Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje ZŠ speciální celkem 20+5 žáků, kteří se učí 
v budově v Cukrovarské ulici. Jedná se o žáky se středně těžkým, těžkým mentálním  
postižením a kombinovanými vadami. Žáci jsou seznamováni s prevencí PJ v rámci 
výuky věcného učení, Člověk a společnost a Člověk a příroda. Vzhledem k jejich 
postižení jsou pro ně z  MPP vybírány pouze akce pro ně vhodné. 
Žáky do školy přivádějí a ze školy odvádějí  rodiče (Maltézská pomoc). Případné 
problémy řeší TU s rodiči na místě. Závažnější problémy řeší ŘŠ společně s TU,
(vých.poradcem, MP, školním psychologem) a rodiči. 
Vzhledem k tomu, že žáci speciálních tříd jsou pod neustálým dohledem TU, 
osobního asistenta nebo asistenta pedagoga a vzhledem k jejich mentálnímu postižení,
je výskyt SPJ redukován na minimum. 
Občas se u starších dětí speciálních tříd vyskytnou drobné krádeže, ojediněle 
záškoláctví. (Řešeno s rodiči, OSPOD).
Rodičům v případě jejich zájmu je poskytnuta odborná pomoc. (MP, vých.poradce, 
PPP, OSPOD, spolupráce s psychologem).

                                                                           


