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Strategické cíle minimálního preventivního programu 

„Cílem primární prevence je snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a 

sociální vývoj mladé generace.“ 

 

Cílem našeho programu je dlouhodobé, komplexní působení na osobnost dítěte, jeho 

informovanost, pomoc při řešení problémů, spolupráce s rodiči, s následnými 

organizacemi, úřady, spolky…Nabídnout žákům možnost vyplnit svůj volný čas různými 

aktivitami. 

 

Cílem je motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých 

hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k 

vzájemné informovanosti o chování žáků. 

 

Cílem je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v 

životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k vytváření pocitu úspěšnosti k 

dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek. K tomuto 

cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k 

žákům, besed, spolupráce s rodiči…  

 

 

     Plán činností 
 Vytváření pozitivního sociálního klimatu 

- práce ve skupinách 

- osobnost učitele 

- vytváření atmosféry pohody a klidu bez strachu a nejistoty 

- pocit důvěry 

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

 

 

 Rozvíjení schopností diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty 

prostřednictvím komunikativního kruhu 

- pravidelná sezení, neplánované a nahodilé debaty 

- využití simulačních her: „ jak bych se zachoval, kdyby….“ 

 

 

 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

- pitný režim, Školní mléko, Ovoce do škol 

- toto téma je nedílnou součástí hodin prvouky, přírodovědy a tělesné 

výchovy 



- animovaný seriál „Byl jednou jeden život“ 

- program „Zdravé zuby“ 

- cvičení v přírodě 

- dopravní výchova 

 

 

 Pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot 

- práce se Slabikářem dětských práv 

 

 

 

 Protidrogová prevence 

- besedy, simulační hry, plakáty 

- možnost využití publikací ze školní knihovny 

 

 

 Organizování mimoškolních akcí 

- výlety na kolech, „výpravy za poznáním“ ,exkurze, besídky, tvořivé dílny, rej 

masek, drakiáda, sportovní utkání, vítání občánků, vystoupení pro rodiče, 

obec, TJ Sokol, zájezdy do plaveckého bazénu, návštěva knihovny, 

divadelní a hudební představení, sběr starého papíru, projektové dny 

 

 

 Individuální spolupráce s rodiči při konzultačních hodinách 

 

 

 Spolupráce všech pedagogických pracovníků 

 

 

 

Metody práce  
V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce používány také další metody, které 

se osvědčily: 

 

·        Aktivní sociální učení 

 

·        Výklad/ informace/ 

 

·     Samostatná práce / výtvarné práce, koláže, slohové práce na určené    téma, 

vyhledávání informací z tisku, z internetu…/ 

 

·        Přednášky, besedy / s učitelem, pozvanými odborníky/, diskuse 

 

·        Projektové vyučování 

 

·        Párová, skupinová práce ve třídě 

 

  
 



Program proti šikanování 
 

 
 Základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli 

 

 Rozvíjet schopnost komunikovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím 

komunikativního kruhu, pravidelná sezení, neplánované a nahodilé debaty,využití 

simulačních her :“jak bych se zachoval, kdyby…“ 

 

 

 Práce ve skupinách, plnění úkolů, kdy se musí spoléhat jeden na druhého 

 

 Společné organizování akcí-spolupráce na přípravě programu a průběhu  akce 

/ karneval, drakiáda, sportovní soutěže, jarmarky, tvořivé dílny,  besídky, vítání 

občánků, vystoupení pro veřejnost, projekty…./ 

 

 „Výpravy za poznáním“, cyklovýlety, cvičení v přírodě, výlety, besedy, exkurze, 

 

 

  Vytváření společných výtvarných prací – koordinace, spolupráce / + rozhovory 

„jak se mi spolupracovalo s kamarádem“ /, umístění prací, výzdoba školy / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Loukovec je málotřídní škola vesnického typu. 

Vyučování probíhá ve dvou třídách, které spolu sousedí. Ostatní prostory jako jsou 

chodby, sociální zařízení, tělocvična, jídelna využívají žáci společně. 

Z důvodu omezených prostor jsou žáci a pedagogové v neustálém kontaktu jak během 

vyučování, tak i o přestávkách a ve školní družině. 

Během vyučování zodpovídá za žáky učitelka, ve školní družině vychovatelka a na dobu  

přestávek je vypracován rozvrh dozorů. 

 
V loňském roce nebyl zaznamenán žádný vážnější přestupek proti školnímu řádu 

 

 

Krizový plán 
Vyšetřování počáteční šikany 

 

1. kvalifikovaný odhad stadia a formy šikanování 

2. rozhovor s oběťmi i s těmi, kteří na šikanování upozornili 

3. nalezení vhodných svědků 

4. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky / nikoli konfrontace obětí 

s agresory / 

5. zajištění ochrany obětem 

6. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

 

Vyšetřování pokročilé šikany 

 

1. překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 

2. domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 

3. zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

4. pokračující pomoc a podpora oběti – spolupráce s dalšími institucemi a orgány, a 

to zejména s PPP, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany 

dítěte, s klinickými psychology, psychoterapeuty nebo s psychiatry 

5. nahlášení policii 

6. vlastní vyšetřování 

 

 

 

Výchovná opatření 
 spolupráce s agresorem, v případě potřeby mu zprostředkovat odbornou 

pomoc 

 potrestání agresorů – napomenutí a důtka třídního učitele 

                                         - důtka ředitele                            

                                       - snížení známky z chování 

 spolupráce s celým třídním kolektivem, vypořádání se s traumaty těch, 

kteří přihlíželi 

 ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do  

pobytového oddělení SVP 

 ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení 

práce s rodinou 

                                        

 

 

 



Kontakty: 
 protidrogový koordinátor, kurátor pro děti a mládež v Mnichově Hradišti 

           Bc. Soňa Košková           326 776703 

 Policie ČR                        158 

 Městská policie MH         326 771240 

 Pediatr 

           Mudr. Krausová Hana      326 771176 

           Mudr. Krbušek David       326 771178 

 Linka ztracené dítě          116 000                   http://www.linkaztracenedite.cz/ 

                                                                           https://www.internet-hotline.cz/ 

                                                                           http://www.onlinehelpline.cz/ 
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Dodatek č.1       
 
V souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků vydává škola tento dodatek k Minimálnímu 
preventivnímu programu, který se týká zabezpečení školy proti nežádoucímu vstupu cizích osob do 
budovy, pohybu cizích osob v budově, zpřísnění dohledu při odchodu žáků ze školy. 
 
 
 
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. 
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich 
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou 
všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. 
Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen 
na všech úsecích, kde dohled probíhá.     
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, 
kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na 
více hodin. Žák odchází pouze v doprovodu zákonného zástupce.  
Odchod žáka ze školní družiny je možný pouze na základě písemného potvrzení od zákonných 
zástupců, kde musí být jasně napsáno datum odchodu, čas odchodu, zda odchází dítě samo nebo 
v doprovodu jiné osoby. Pokud odchází v doprovodu jiných osob, musí být jmenovitě vypsané. 
 
Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí 
vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich 
dohledem.       
 
 
 

  Projednáno na pedagogické radě dne 11. 11. 2014 s účinností od 12. 11. 2014. 

 

 

                                                                                                      zpracovala Michaela Čečelská                                       


