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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU 

Školní preventivní program vychází z metodického pokynu MŠMT k prevenci rizikového 

chování, č. j.: 20 006/2007-51. Jeho realizace je pro školu závazná a podléhá České školní inspekci. 

Školní preventivní program je 

- základním nástrojem prevence ve škole 

- komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit na škole 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

 

Název a adresa školy 
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 
příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 

IČO 70884978 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Hegrová 

Kontakt na ředitele hegrova@zssvermova.cz 

Kontakt na školu 485 151 255, 731 142 890 

Web školy https://www.zssvermova.cz 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

Školní metodik prevence Mgr. Ladislav Orel 

Kontakt orel@zssvermova.cz 

  

Výchovný poradce Mgr. Veronika Lacmanová 

Kontakt lacmanova@zssvermova.cz 

 

  

mailto:hegrova@zssvermova.cz
mailto:orel@zssvermova.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 

1. – 9. postupným ročníkem. Nachází se v liberecké čtvrti Františkov, je dostupná městskou 

hromadnou dopravou. Její kapacita je 375 žáků. 

Vzhledem k menšímu počtu dětí, panuje ve škole “rodinná“ atmosféra. Každý vyučující zná 

žáky školy i s jejich klady a nedostatky. Každý žák zná dobře zaměstnance školy, na každého z nich se 

může kdykoli obrátit s žádostí o radu a pomoc. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a 

spoluzodpovědnosti za „svou“ školu. 

Vybavení školy 

Prostorové podmínky 

Škola má dobré prostorové podmínky, využívá 3 budovy:  

Učební pavilony A a B a tělovýchovný pavilon. 

Každá třída má svoji kmenovou třídu. Mimo kmenových tříd probíhá výuka v odborných 

učebnách informatiky, fyziky a chemie. Tělovýchovný pavilon sestává z velké a malé tělocvičny. 

V budovách A a B jsou umístěny třídy 1. – 9. ročníku, odborné třídy, kabinety, sborovna, školní 

družina, školní kuchyně a jídelna, cvičná kuchyňka a školní knihovna. U sborovny v učebním pavilonu 

B v přízemí je vyhrazena místnost s lůžkem, určená k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu 

zraněného. Pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd slouží tělocvičny nebo 

jídelna. Kromě budov je součástí školy i školní pozemek se skautským koutkem, rozsáhlá zahrada,  

nové multifunkční hřiště a relaxační koutek. Ve škole jsou další pomocné prostory pro zajištění chodu 

– sklady, místa pro třídění odpadu, nově vybudované šatny. 

Materiální podmínky 

Kmenové třídy a odborné učebny jsou vybaveny počítači, interaktivními tabulemi, klasickými a 

magnetickými tabulemi a vhodným nábytkem. 

Počítačová učebna s připojením na internet slouží vždy celé jedné třídě k výuce dle rozpisu. 

Školní knihovna je vybavena novým variabilním nábytkem a je využívána jako čítárna, jako 

prostor pro čtenářské dílny a lekce a ke všeobecné výuce s tablety apod. 

Pro pedagogické pracovníky je zařízena sborovna s pohodlnými křesly, počítači, internetem, 

tiskárnou, kopírkou. Ve sborovně a kabinetech jsou k dispozici učební texty, příručky a materiály pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro zájmovou činnost slouží školní družina, která je vybavena pracovním a odpočinkovým 

nábytkem, pomůckami pro aktivní a pasivní relaxaci a pro učení. Pro nenáročné pohybové aktivity či 
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individuální relaxaci slouží relaxační místnost, na chodbách možnost tělovýchovné aktivity (stolní 

tenis). 

Pro odpočinek v odpoledních hodinách jsou k dispozici prostory školní družiny nebo pozemek 

školy (nové hřiště, relaxační koutek, školní nádvoří, skautský koutek). 

Šatny pro odkládání oděvů a obuvi jsou vybaveny skříňkami pro dvojice žáků. Šatny pro 

převlékání na TV a sprchy se nalézají přímo u tělocvičen. 

Komunikace 

Ve škole funguje SRPDŠ, ve které je zastoupeno vedení školy a zástupci rodičovské veřejnosti 

z každé třídy.  

Komunikace s rodiči probíhá díky přímému kontaktu na třídních schůzkách, prostřednictvím 

žákovských průkazů, přes webové stránky školy, telefonicky i elektronicky. Všechny tyto aktivity 

pomáhají eliminovat záškoláctví, kriminalitu a další sociálně patologické jevy. 

Škola dále nabízí žákům aktivity k využití volného času. Jsou to kroužky, které organizuje přímo 

škola, nebo kroužky, které jsou provozovány ve školní tělocvičně. Upozorňuje i na možnosti využití 

volnočasových center včetně zájmových aktivit pro žáky z finančně znevýhodněných rodin.  

Ve škole jsou zavedeny „třídnické hodiny“ (na 1. stupni každé pondělí „čtvrthodinka“ v rámci 

první vyučovací jednotky; na 2. stupni každé první pondělí v měsíci jedna vyučovací jednotka 

odpoledne) pro práci v třídním kolektivu a jeho stmelování.  
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Lokalita 

Škola se nachází v klidnější oblasti města Liberce v městském okrsku Františkov. 

V bezprostřední blízkosti školy se nachází pouze jedna hospoda, v rámci rozšiřování rizikového 

chování (alkohol) mezi dětmi s tímto podnikem ale nikdy nebyl žádný problém. Přilehlá trafika vedle 

autobusové zastávky již není v provozu. Františkov patří mezi klidnější lokality a pravděpodobnost 

vzniku rizikového chování je tedy menší. 

Interní zázemí 

Ve škole funguje schránka důvěry a žáci se v případě jakéhokoliv problému mohou kdykoliv 

obrátit na jakéhokoliv pedagoga nebo přímo metodika prevence. Mimo to se s žáky o problémech 

rizikového chování otevřeně hovoří v rámci plnění ŠVP i mimo něj (besedy, zájmové mimoškolní 

aktivity, kulturní programy atp.). V rámci třídnických hodin se pak třídní učitelé taktéž snaží 

eliminovat rizikové chování v podobě stmelovacích programů pro děti včetně informační osvěty. 

Rizikové chování je i tématem třídních schůzek, kdy pedagogové komunikují s rodiči 

a vzájemně se snaží veškeré problémy (vzniklé nebo hypotetické) řešit co nejdříve. 

Reflexe 

Na škole se rizikové chování takřka neobjevuje. Pokud ano, jedná se veskrz o nekázeň a lehkou 

formu šikany, kterou se snažíme vždy v zárodku utnout. V menší míře se za rok 19/20 na škole objevil 

problém s alkoholem a marihuanou. Oba problémy byly vyřešeny, škola spolupracovala i s policí ČR 

a byla provedena opatření, která by měla zamezit dalším podobným problémům. Součástí roku 19/20 

byl taky projekt „Mapa školy“, která škole pomohla lépe zmapovat její vnitřní klima a zaměstnanci 

školy se tak mohli zaměřit na lepší budování zdravého školního klimatu. 

Evaluace 

Ve školním roce 20/21 se i přes tíživou situaci COVID-19 podařilo naplnit většinu cílů MPP 

a eliminovat tak vznik rizikového chování na minimum. V dalším školním roce je kvůli COVID-19 navíc 

škola lépe připravena na budoucí možné distanční vzdělávání, ve kterém se dbalo nejen na poznatky 

a schopnosti žáků, ale i postojové hodnoty, které ke vzdělávání (i v rámci zamezení vzniku rizikového 

chování) patří také.  
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OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A JEJÍ PREVENCE 

Základní informace o rizikovém chování a dalších sociálně patologických jevech 

Máme-li obecně vymezit problém, jedná se o: 

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, 

rasismus, xenofobie, násilí, vandalismus, kriminalita a delikvence, užívání návykových 

látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími 

infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, virtuálních závislostí, 

patologického hráčství, závislost na politickém a náboženském extremismu,  

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

c) domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, 

mentální anorexie) 

Konkrétní projevy rizikového chování a jiných, sociálních patologií se na naší ZŠ vyskytují jen 

velmi málo. Sledujeme je průběžně a svůj program jsme připraveni kdykoli modifikovat podle 

aktuálních potřeb. 

Obecné cíle prevence 

Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému 

životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností 

a zvládání zátěžových situací osobnosti. Dále pak motivace k opuštění rizikového chování, pokud již 

nastalo, a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě. K obecným 

cílům prevence patří: 

- kvalitní a bezpečné školní prostředí  

- aktivní trávení volného času (školní kroužky, sportovní klub)  

- vstřícnost metodika a ostatních pedagogů k žákům  

- spolupráce s rodiči a jejich informovanost  

- začlenění problematiky rizikového chování a SPJ do výuky  

- realizace preventivních aktivit (debaty, besedy, přednášky, návštěva filmu, exkurze aj.) 

Dlouhodobé cíle prevence 

- informovat pedagogy, žáky a rodiče o problematice rizikového chování a SPJ 

- vytvořit pozitivní a přátelské klima mezi pedagogy, žáky a rodiči 

- minimalizovat výskyt rizikového chování a patologických jevů na škole 

- schopnost řešit problematické situace spojené s rizikovým chováním a SPJ 

- vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže 
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- zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem 

Konkrétní cíle 

- předcházet užívání návykových látek, především alkoholu a tabáku, včetně 

energetických nápojů 

- aktivovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým aktivitám  

- předcházet šikaně i kyberšikaně 

- podpořit dobré vztahy v třídních kolektivech i mezi třídami 

- upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života 

- vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu 

- zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a na skrytých místech školy (dohledy) 

- vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence 

- snížit počet zameškaných hodin 

- spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky 

- seznámit žáky s různými styly života 

- předcházení negativním vlivům medií a reklam 

- podporovat počítačové hry a filmy s kladnými stránkami obsahu 

Základní představitelé primární prevence ve škole 

- ředitelka školy – Mgr. Jarmila Hegrová 

- metodik prevence – Mgr. Ladislav Orel 

- výchovný poradce – Mgr. Veronika Lacmanová 

- třídní učitelé 

Ředitel školy  

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a sociálně patologických jevů: 

a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole 

b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním preventivního 

programu 

c) začleněním preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího 

programu školy 

d) řešením aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním a výskytem sociálně 

patologických jevů ve škole 

e) jmenováním školního metodika prevence a poskytnutím prostoru pro vzdělávání a 

činnost školního metodika 

f) podporou týmové spolupráce všech pedagogů při přípravě, realizaci a vyhodnocování 

preventivního programu 
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g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem 

prevence 

h) podporou aktivit zaměřených na využívání volného času žáků 

Výchovný poradce  

Zajišťuje zejména: 

a) kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání 

b) péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci …) 

c) péči o integrované žáky se zdravotním postižením 

d) zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence  

e) poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školy, školských 

a dalších poradenských zařízeních v regionu  

f) shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení 

g) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce, navržená a realizovaná opatření  

Metodik prevence 

Metodické a koordinační činnosti: 

a) koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

b) koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového 

chování a sociálně patologických jevů 

c) metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování a sociálně patologických jevů 

d) koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců 

e) koordinace spolupráce školy s metodikem preventivních aktivit v poradně,  

f) s odbornými pracovišti a s orgány státní správy 

g) shromažďování odborných zpráv poradenských zařízení v rámci prevence  

h) vedení písemných záznamů činnosti školního metodika prevence, navržená a 

realizovaná opatření 

i) vedení systému výkaznictví 

j) Informační činnosti: 

k) zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování 

a sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a 

formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 

l) prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

zkušeností 

m) vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování a sociálně patologických jevů 
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n) Poradenské činnosti 

o) vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování a sociálně 

patologického chování 

p) poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s 

třídními učiteli) 

q) spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje rizikového chování a sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd 

Třídní učitel 

a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů 

b) podílí se na realizaci preventivního programu a na diagnostice vztahů ve třídě 

c) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy a dbá na jejich důsledné dodržování 

(vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě) 

d) podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy 

e) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru 

f) je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy 

g) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků a o rodinném zázemí 

Indikátory plnění cílů 

Plnění cílů je možné sledovat a evaluovat na základě vykonaných akcí eliminující rizikové 

chování. V případě, že se někde objevují nedostatky, snaží se škola a dotyční zainteresování 

pracovníci tyto neduhy odstranit, např. na metodických setkáních učitelů (metoda akčního výzkumu, 

SWOT, sociometrické dotazníky atp.). 

Cíle a jejich plnění je možné dobře sledovat např. pomocí: 

• Třídnické hodiny - třídní učitel pracuje se svoji třídou. Pravidelně se sleduje třídní klima 

a pracuje se kolektivem. 

• Školní akce a besedy – vzdělávání žáků mimo klasické prostředí (eliminace 

stereotypu). 

• Třídní schůzky – mimo běžné třídní schůzky i konzultační hodiny a oboustranná 

komunikace se zákonnými zástupci. 

• Sociometrické dotazníky a výzkum školnímu klimatu 

• Testování schopností a dovedností – SCIO 

• Užití pravidla SMART 

Pravidlo SMART 

Cíle jsou stanovovány tak, aby odpovídaly pravidlu SMART. Cíle jsou proto vždy konkrétní 

(Specific), měřitelné pro následující evaluaci (Measurable), dosažitelné a pravidelně se kontroluje 
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schopnost cíle dosáhnout (Achievable), relevantní a odpovídající aktuální situaci (Realistic), časově 

zasazené do celkového strategického plánu (Time-bound). Samotná kontrola cílů s pravidlem SMART 

pak může proběhnout zpětnou reflexí na společné poradě pedagogů nebo užitím akčního výzkumu. 

S – zamezení vzniku rizikového chování. V případě jeho existence pracovat na jeho vymýcení. 

M – funkčnost prevence vzniku rizikového chování – evaluace dotazníků, zpětná reflexe. 

A – pravidelná kontrola dosažených výsledků. 

R – prováděné akce odpovídají aktuálnímu dění ve škole, i celkově ve společnosti. 

T – akce jsou strategicky plánované. 

Dokumentace spojená s prevencí 

- školní preventivní program 

- školní řád č. j. 487/06 

- hodnocení a klasifikace č. j. 473/06 

- provozní řád školy (vychází ze zákona č. 258/2000) 

- strategie primární prevence MŠMT na léta 2013 - 2020 

- organizační řád školy - prevence šikany č. j. 109/2009 

- seznam kontaktů na instituce nabízející odbornou pomoc 

- rozložení témat prevence do jednotlivých ročníků 

- zápisy o jednotlivých případech 
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CÍLE PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

Cíle pro žáky a žákyně 

Volný čas žáků 

Škola nabízí širokou nabídku zájmových útvarů (k nahlédnutí na webových stránkách školy). 

Celoškolní aktivity 

Na jejich uskutečnění se podílejí vždy všichni pedagogičtí pracovníci. 

Nedílnou součástí práce se žáky 1. stupně je školní družina, která organizuje mnohé akce. 

Hlavním cílem jejich činnosti je upevňování a rozvíjení mravní stránky dítěte, kladení důrazu na 

individuální přístup a prevenci šikany. 

Cíle pro vyučující 

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají v rámci dalšího pedagogického 

vzdělávání. Mimo to se pedagogové pravidelně scházejí na interních metodických setkáních, kde 

společně plánují výuku a školní akce. V neposlední řadě pak také dochází ke stmelování učitelského 

kolektivu i formou společných aktivit, které probíhají několikrát do roka. 

Zároveň platí, že všichni pracovníci školy jsou seznámeni s nastavenými pravidly a vnitřními 

regulemi (řád školy, krizový plán, další dokumenty školy). 

Cíle pro rodiče a zákonné zástupce 

Spolupráce s rodiči je chápána jako součást péče o žáky. Rodiče se na školu obracejí spíše s 

konkrétními požadavky ve vztahu ke svým dětem. Mají možnost navštívit školu kdykoliv, přijít do 

vyučovacích hodin. Aktivní rodiče nám pomáhají v zajišťování mimoškolních akcí, jako jsou exkurze, 

výlety, zájmové činnosti apod. Při škole je zřízena rada školy. 

Informovanost rodičů 

- třídní schůzky, které se konají třikrát za rok 

- dny otevřených dveří 

- webové stránky školy 

- zápis do žákovského průkazu 

- telefonicky i elektronicky 
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Realizace programu 

- prezentace akcí v prostorách školy 

- pokračování v aktivitách vedoucích ke stmelení kolektivu žáků, vzájemné otevřenosti a 

snížení agresivity 

- sociometrie 1 x ročně v každé třídě 

- zapojení do výtvarných a literárních soutěží zaměřených na prevenci 

- přednášky a besedy: 

Výčet vybraných přednášek a besed 

• Besip; nebezpečí, které hrozí – 1. r. (PČR) 

• Besip; trestní odpovědnost, šikana – 2. r. (PČR) 

• Besip, trestní odpovědnost, šikana – 3. r. (PČR) 

• Besip; nebezpečný věk, šikana, kyberšikana – 4. r. (PČR) 

• Besip; nebezpečný věk, šikana, kyberšikana – 5. r. (PČR) 

• Kyberšikana – 6. r. (MěP) 

• Legislativa – 7. r. (MěP) 

• Šikmá plocha – 7. r. (Člověk v tísni)    

• Rasismus a jeho následky – 8. r. (MěP) 

• Extremismus – 8. r. (Maják) 

• Antikoncepce – 8. r. (Maják) 

• Pohlavně přenosné choroby – 8. r. (Maják) 

• Šitkredit – 8. r. (Člověk v tísni) 

• Právní odpovědnost – 9. r. (MěP) 

• Extremismus – 9. r. (Maják) 

• C´est la vie – 9. r. (Člověk v tísni) 

• Antikoncepce – 9. r. (Maják) 

• Pohlavně přenosné choroby – 9. r. (Maják) 

Zařazení témat spjatých s problematikou rizikového chování do výuky 

Preventivní program je součástí ŠVP. Zařadili jsme problematiku rizikového chování do výuky 

počínaje 1. ročníkem. Chceme usilovat o řádné osvojení si klíčových kompetencí u žáků a tím 

minimalizovat riziko výskytu SPJ na naší škole. 

I. stupeň: 

Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Potřebné informace budou 

žákům podávány s přihlédnutím k jejich věku. Na I. stupni ZŠ především v hodinách Český jazyk a 

Člověk a jeho svět. Třídní učitelé děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. 

Pozornost je věnována komunikaci tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním 
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kolektivu. Budeme pokračovat s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření, alkoholu aj. 

Pokračovat budeme také v dopravní výchově spojené s nácvikem situací silničního provozu. Otázkám 

prevence budeme věnovat i další krátkodobé programy ve spolupráci s dalšími organizacemi, které se 

prevenci věnují. 

II. stupeň: 

Vzhledem k odlišné organizaci na 2. st. je program realizován nejen třídními učiteli, ale i 

vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci v předmětech 

Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Do učebních plánů vhodných předmětů a jednotlivých 

ročníků jsou rozpracována témata. I zde je výuka doplněna o krátkodobé preventivní programy 

poskytované organizacemi, které se prevenci věnují. 

Nedílnou částí práce třídního učitele je konání třídnických hodin a ranních kruhů každý týden. 

Informační nástěnky a schránky důvěry 

V přízemí je umístěna schránka důvěry. Na nástěnce u sborovny jsou prezentovány kontakty na 

poradenská centra, informace o prevenci a informace pro rodiče.  

Preventivní TV spoty 

Žáci naší školy mají možnost sledovat o přestávkách v 1. patře na velké plazmové obrazovce 

spoty týkající se prevence SPJ a zdravého životního stylu. K jednotlivým tématům se mohou  

žáci vracet v diskusi v rámci výuky. 

Konzultační hodiny 

Žáci jsou informováni o možnosti kdykoli konzultovat své problémy s třídním učitelem, 

výchovným poradcem, metodikem prevence. Konzultační čas metodika prevence pro žáky, rodiče i 

kolegy je v pondělí od 13:00 do 14:00 (jiný termín možný po domluvě). 
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ADRESÁŘ ORGANIZACÍ 

Spolupráce s jinými organizacemi 

Naše škola pravidelně o všech akcích včas a dostatečně informuje a nabízí prostory pro jejich 

realizaci. Po dohodě s organizátory mimoškolních aktivit je možno přistoupit i k dílčím změnám 

v rozvrhu. 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi: 

- Pedagogicko - psychologická poradna v Liberci 

- Středisko výchovné péče Čáp  

- Speciálně pedagogická centra v Liberci 

- Policie ČR 

- Městská policie 

- Magistrát města Liberec, oddělení kurátorské činnosti a oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí 

- Maják o.p.s.  

- Člověk v tísni, o.p.s. 

- Krajská nemocnice v Liberci, a.s. 

- V-klub 
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PREZENTACE MPP 

Samotný MPP vede škola jako živý dokument, tj. že dokument prochází v reálném čase 

úpravami a reflektuje tak aktuální potřeby školy. Samotný MPP se nachází na webových stránkách 

školy, nicméně snahou školy je co nejvíce snižovat riziko vzniku rizikového chování a tak se snaží škola 

prezentovat i mimo pouhý dokument MPP a to třeba pravidelnými akcemi pro rodiče, žáky i 

pracovníky školy. Škola dále nabízí nespočet besed pro děti během celého školního roku. Tyto akce 

jsou zaměřeny jak tematicky, dle ročního období, tak didakticky dle možností a potřeb žáků v souladu 

s ŠVP. 

Touto formou se snaží škola prezentovat právě zmíněný MPP, v tomto ohledu se ale 

neprezentuje pouhý dokument, škola se snaží prezentovat veškeré akce (ať už pro žáky, rodiče nebo 

pracovníky školy) potlačující rizikové chování více lidskou formou právě zmíněnými akcemi, přičemž 

tyto zmíněné a vykonané akce jsou pro cílové skupiny (rodiče, žáci, pracovníci školy) daleko 

důležitější, než samotný dokument, který je možné si kdykoliv pročíst. 
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VÝKAZNICTVÍ A SEPA 

SYSTÉM EVIDENCE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Naše škola je zaregistrovaná v SEPA systému na webové adrese www.preventivni-aktivity.cz, 

využívá ho a pracuje s ním. 

Interní výkaznictví pro potřeby školy 

Na naší škole funguje i interní databázový systém, kde mohou učitelé vkládat informace 

a jednotlivé údaje o žácích s rizikovým chováním. Informace jsou pak dostupné k nahlédnutí 

(kompetentním a pověřeným osobám) a následně mohou být tyto informace využity pro lepší práci 

s těmito žáky, komunikaci s jejich rodiči a celkově se tak může lépe nastavit další průběh, při kterém 

se eliminuje jakákoliv forma rizikového chování. 

 

 

 

  

http://www.preventivni-aktivity.cz/
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PŘÍLOHY MPP 

1. Témata prevence v jednotlivých ročnících 

2. Znázornění MPP pomocí Smart-Art grafu 

3. Legislativa 
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1. Témata prevence v jednotlivých ročnících 

1. ročník 

Čs 

- Bezpečně do školy 

- Ochrana člověka (telefonní čísla) 

Čj 

- Když se dítě ztratí, jak se má chovat 

- Kamarádství, chování ve škole (prevence šikany) 

- Večerní cesta městem, jednání s cizím člověkem 

- Občas jsme sami doma, co dělat, když chce cizí člověk do bytu 

- Koníčky a zájmy, životní styl a trávení volného času 

- Dědeček a babička, chování ke starým lidem 

- Chystáme se na zimu, Smolíček a jelen, neměl otevírat Jeskyňkám 

- Lien a jiní – žijí tu s námi jiné národnosti, rasy, tolerance 

2. ročník 

Čj 

- Rodinná oslava, zdvořilost 

Čs 

- Škola, pravidla, desatero správného školáka 

- Bezpečně do školy 

- Péče o zdraví 

- Škola v přírodě 

3. ročník 

Čs 

- Péče o zdraví 

- Jiné kultury a multikultura 

- Projekt Zuby 

4. ročník 

- Projekt prevence kouření 

- Škola v přírodě 
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5. ročník 

Inf 

- Bezpečný internet 

- Projekt zdravá výživa 

6. ročník 

- Harmonizační pobyt 

Ov 

Rodinný život 

- Postavení rodiny v dnešní společnosti 

- Typy rodiny 

- Význam rolí v životě dnešního člověka 

- Rodokmen 

- Manželství 

- Život bez oddacího listu 

- Síla rodinných vazeb 

- Citová funkce rodiny 

- Rodina = ostrov bezpečí 

- Bezpečnost dětí 

- Kde hledat pomoc 

- Ochranná funkce rodiny 

- Rodina jako vzor a příklad 

- Vliv rodiny na výchovu dítěte 

- Výchovná funkce rodiny 

Život ve škole 

- Škola – základ života 

- Vzdělávání jako celoživotní proces 

- Školní docházka 

- Systém vzdělávání 

- Pravidla školního života 

- Školní řád 

- Parlament 

- Nadání je jen zlomek úspěchu 

- Plánovaní 

- Organizace 

- Metody učení 
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- Odpočinek 

Práva a povinnosti 

- Ty, já, on – jsme rozdílní 

- První krok k lidským právům 

- Podobnost lidí 

- Právní dokumenty 

- Dvě strany mince – práva a povinnosti 

- Moje práva – tvoje práva 

- Konflikt a jeho řešení 

Ov 

- Kyberšikana – městská policie 

7. ročník 

Ov 

Život mezi lidmi 

- Socializace, záměrné a nezáměrné působení, sociální skupina, komunikace, slovní 

komunikace, mimoslovní komunikace, hromadné sdělovací prostředky 

Člověk a kultura 

- Kultura, antropologie, etnografie, umění, druhy umění, funkce umění, kýč, krása, 

móda, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, animismus, fetišismus, 

totemismus, polytheismus, mýty, pravidla slušného chování, kulturní instituce 

Svět kolem nás 

- Národnostní menšiny, předsudky, tolerance 

Lidská práva 

- Lidská práva, všeobecná deklarace lidských práv, listina základních práv a svobod, 

diskriminace, rasismus, xenofobie, svoboda, autorita, morálka, svědomí 

- Legislativa – právo a povinnosti občanů 
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8. ročník 

Ov 

Osobnost 

- rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální 

- osobnost, puberta, adolescence, poznání sebe sama 

- představy o budoucnosti, dospělost a stáří 

- sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle 

- temperament, temperamentní typy, charakter 

- motivy, zájmy, potřeby, hodnoty 

- vlohy, schopnosti, dovednosti, inteligence, nadání, talent, genialita, kreativita 

(tvořivost) 

Člověk v sociálních vztazích  

- asertivní, pasivní a agresivní jednání, asertivní práva a povinnosti 

- stres a jeho příčiny, konflikt, způsoby řešení NŽS 

- tělesné a duševní zdraví, relaxace 

Právní minimum 

- morální a právní normy, následky porušování norem 

- soustava soudů v ČR, občanskoprávní a trestní řízení 

- Listina základních práv a svobod, ombudsman, prosazování svých práv a respektování 

práv druhých 

 

9. ročník 

Ov 

Právo 

- způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům 

- základní občanská práva, Ústava ČR a Listina základních práv a svobod 

Ochrana majetku 

- oprávněné a neoprávněné omezení vlastnického práva 

- autorská práva, jejich porušování 
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Odpovědnost za škodu 

- zodpovědnost občanů za jimi způsobené škody 

- právo domáhat se odškodnění 

Orgány právní ochrany a sankce 

- orgány právní ochrany a jejich úkoly 

- dodržování zákonů 

- protiprávní jednání, význam sankcí 

Děti a paragrafy 

- trestní odpovědnost 

- trestná činnost mladistvých, možné příčiny a následky 

- rozdíl mezi trestním stíháním dospělých a mladistvých, prevence 

Rodiče a děti 

- výchova, právní odpovědnost rodičů, mravní a právní důsledky rozvodu 

Životní plány a cíle 

- smysl života, vlastní zdroje energie a dobré nálady 

Chemie 

- Drogy a návykové látky 

- Doping ve sportu 

Zeměpis 

- lidské rasy náboženství, rasismus 

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita  

- šikana 

- sexuální zneužívání 

Bezpečné chování 

- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 

- pohyb v rizikovém prostředí 

- přítomnost v konfliktních a krizových situacích 



Školní Preventivní Program 2020/2021  ZŠ Liberec, Švermova 403/40 

25 
 

Manipulativní informace - působení sekt, terorismus 

Morální a trestní odpovědnost 

ŠD 

- Projekt – multikulturní výchova 

- Dopravní bezpečnost 
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Zjištění 
aktuálních 
potřeb a 
analýza 

současného 
stavu

Zaměřit se na 
rizikové 
oblasti

Potlačit vznik 
rizikového 

chování 
primární a 
sekundární 

prevencí

Evaluace a 
zpětná 
reflexe

2. Znázornění MPP pomocí Smart-Art grafu 

 

 

 Jak to provedeme? 

 

  

• Co chceme?

• Zamezit vzniku rizikového chování

• Proč?

• Vzdělávat se bezpečně a v přátelském kolektivu

• Kde jsme teď?

• Začátek školního roku

• Co chceme získat?

• Školní rok s minimálním podílem rizikového chování



Školní Preventivní Program 2020/2021  ZŠ Liberec, Švermova 403/40 

27 
 

3. Legislativa 

Strategie 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 

2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na období 2019 – 2021 http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt 

 

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-

prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/ 

 

• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na leta-

2016-az-2020.aspx 

 

• Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-

novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446 

• Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-

novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446 

 

• Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019-2022 

Metodické pokyny 

• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže ( č.: 20 006/2007-51 ze dne 16.10.07) zdroj: 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vestniky/MSMT11_07.pdf 

• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 28 275/2000 -22) 

• Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: 25 

884/2003-24) 

• Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 

14 423/99-22) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na%20leta-2016-az-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na%20leta-2016-az-2020.aspx
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vestniky/MSMT11_07.pdf
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• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) 

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských 

zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26) 

Vyhlášky 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

o Anotace - směrem k prevenci:  Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně 

standardní poradenské služby uvedené v přílohách 1-3 této vyhlášky (§1) 

o Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá zejména: 

– v metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků 

prevence (1) – v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů (8) – ve 

spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se SPCH a rizikem vzniku 

sociálně patologických jevů (9) 

o Obsah poradenských služeb (§ 2, písm. c) kromě jiných činností se jedná o: – 

prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů 

(zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových 

látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k 

překonávání problémových situací 

• Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

Zákony 

• Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění 

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

• Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1.ledna 2007) 

Další zákony 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

• Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

• Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině 
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• Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

• Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 


