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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP: 

Základní škola a Mateřská škola, Jiráskovo náměstí 1166, 
Hradec Králové, 500 02  

Jméno a příjmení ředitelky: Mgr. Hradílková Alena 
Telefon: 495 540 522, 495 540 521 (kancelář) 
E-mail: hradilkova@zsjirasek.cz 
Jméno a příjmení 
zástupkyně ředitelky: 

Mgr. Sálová Jitka 

Telefon: 495 540 524 
E-mail: salova@zsjirasek.cz 
 

Školní poradenské pracoviště 
 

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 197/2016 o poskytování služeb ve 
školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní 
poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, 
školní metodik prevence a speciální pedagog. 
ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím 
potřebám žáků školy zaměřené na: 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

• prevenci školní neúspěšnosti 

• kariérové poradenství 

• podporu vzdělávání nadaných žáků 

• péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu     

pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole 

• včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

• prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů 

• metodickou podporu pedagogickým pracovníkům 

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci 

• spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními 
 

 
Jméno školního metodika 
prevence: 

Mgr. Jana Volfová 

Telefon: 495 540 533 
E-mail: volfova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: pondělí 7:15 – 7:45 + dle dohody 
Specializační studium: zahájeno 2018 
Realizátor vzdělání: DVPP 
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Jméno výchovného poradce: 
Mgr. Daniela Pávová, kontaktní osoba pro spolupráci se  
ŠPZ 

Telefon: 495 540 531 
E-mail: pavova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: úterý 13.40 – 14.25 + dle dohody 
Specializační studium: zahájeno 2018 
Realizátor vzdělání: UHK 
 
Jméno speciálního pedagoga: Mgr. Ivana Panochová 
Telefon: 495 540 531 
E-mail: panochova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: Pátek (lichý) 7.30 – 11.30 + dle dohody 
 
Stav k 3. 9. 2018 
 Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 
ZŠ – I. stupeň 12 244 14 
ZŠ – II. stupeň 8 187 18 
Celkem 20 431 32 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
ZŠ Jiráskovo náměstí je plně organizovanou školou. Nedílnou součástí  školy je školní družina.  
Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12, má dlouholetou 
tradici a klidnou atmosféru. 
 
Najdete zde specializované pracoviště pro vyšetřování zraku, které vede ortoptistka Milena 
Hronková.    
 
Žáci využívají moderní zázemí, a to jak pro výuku, tak pro volnočasové vyžití. Příjemné 
prostředí a kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků zajišťuje řádnou přípravu žáků na 
nelehké rozhodování ve výběru svého budoucího povolání. Naši žáci jsou vybaveni nejen 
kvalitními znalostmi a vědomostmi, ale i dovednostmi, jak si nastavit svůj žebříček hodnot. 
 
Pedagogický sbor čítá 32 pedagogických pracovníků, 4 asistentky pedagoga a 6 vychovatelek 
v družině školy. Stanovili jsme preventivní tým ve složení: školní metodik prevence, speciální 
pedagog, výchovný poradce, zástupce vedení školy a třídní učitel. ŠMP a VP se jedenkrát 
týdně informují na společné schůzce o problémech, které řeší nebo upozorňují na možný vznik 
problému. V letošním školním roce vznikl školní preventivní tým žáků, kteří organizují a 
zajišťují některé školní akce. Tento tým pod vedením ŠMP bude pomáhat i na akcích pro 
školní družinu. 
 
I v letošním roce na naší škole působí speciální pedagog Mgr. Ivana Panochová. 
 
 

3. HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO STAVU 
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Z hodnocení školního roku 2018/2019 vyplývá, že bychom se měli zaměřovat zejména na 
výchovné problémy související s:  

� vyšším počtem neomluvených absencí, záškoláctvím  
� komunikací mezi dětmi, vztahy a spolupráci 
� vedením třídnických hodin, důsledky porušování třídních pravidel a spolupráci 

s rodiči 
 

 
Analýza stavu školního roku 2018/2019 

Pořadí Třída Předmět jednání Spolupráce s 

1. 1.B 
Nedostatečná péče ze strany 
matky 

TU, ŠMP, rodiče, VP, 
ŠSPg, učitel, OSPOD 

2.  7. B Vandalismus 
ŠMP, tř. učitel, rodiče, 
ŠSPg,vedení školy,VP 

3. 7.A Nevhodné agresivní chování žáka 

třídní učitelé 
ŠMP, VP, rodiče, vedení 
školy,Návrat 
 

4. 8.B, 1.B, 9.A Záškoláctví 
třídní učitel 
ŠMP, rodiče, vedení 
školy 

5.  6.A  Krádeže 
třídní učitel, ŠMP, 
vedení školy, rodiče 

V předešlém školním roce se dařila adaptace žáků cizího původu do našeho školního prostředí 
a jazykové ani kulturní odlišnosti nezpůsobily žádné vážnější problémy.  
  
 
V předešlém roce se uskutečnily dva adaptační pobyty (3. a 6. ročník), které výrazně pomohly 
k vytvoření pozitivního klimatu daných tříd, přispěly k seznámení nových kantorů se svými 
žáky a k seznámení žáků navzájem. 
 
 

4. STANOVENÍ CÍL Ů PP 
 
Cílem našeho  preventivního programu je dlouhodobé a komplexní působení na osobnost 
dítěte, informovanost žáků i jejich rodičů o nebezpečnosti faktorů rizikového chování a jejich 
možných příčinách vzniku. Cílem je nejen informovat, ale i v kladném smyslu působit na žáky 
vzhledem k omezení jevů spojených s rizikovým chováním. V případě projevu rizikového 
chování zajistit pomoc s řešením problému školou i s pomocí odborných institucí zaměřených 
na problematiku rizikového chování a krizovou intervenci. 
 
Témata rizikového chování zařazují všichni pedagogičtí pracovníci do svých předmětů a třídní 
učitelé do třídnických hodin. Žáci jsou vedeni k aktivní tvůrčí činnosti a ne jen k pasivnímu 
příjmu informací. Kromě informací zprostředkovaných vyučujícími získávají žáci další 
poznatky i prostřednictvím doporučené odborné literatury, informacemi na internetu a za 
pomoci pracovníků specializovaných organizací či veřejných institucí (PPP, PČR  aj.). 
 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně nežádoucím 
jevům a vytváření optimálních podmínek pro splnění výchovných cílů, pro zdravý vývoj 
jedince a vychovávat k zdravému životnímu stylu. 
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Cílem sekundární prevence je včasné podchycení rizikového chování dětí, jeho náprava, 
případně včasná a účelná pomoc. 
 
 
4.1 Cíle pro letošní školní rok 2019/2020 

� realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 
� pomocí besed, přednášek a spoluprací s externími pracovníky eliminovat a 

minimalizovat výskyt rizikového chování u žáků 
� formou školních i mimoškolních aktivit zvýšit informovanost žáků, rodičů i pedagogů 

o rizikovém chování, poskytovat jim poradenskou činnost, podporovat pozitivní 
vztahy mezi školou a rodiči 

� podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence 
rizikového chování a tím zajistit bezpečné a příjemné prostředí školy 

� motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu a seznámit je se zdravou výživou a 
s možnostmi trávení volného času – nabídka kroužků, mimoškolní aktivity 

� zvýšit informovanost žáků, pedagogů a rodičů o nebezpečí užívání návykových látek 
(především tabákové výrobky, alkohol) průběžnými besedami a přednáškami, snížit 
projevy vulgárního chování žáků a případů vandalství  

� pokračovat ve snižování výskytu nezdravých vztahů ve třídě - zefektivnění 
třídnických hodin, zapojování nových technik zaměřených na komunikaci, toleranci, 
vztahy a prohlubování důvěry, zapojit sebezkušenostní aktivity 

� v třídních kolektivech zajistit kontrolu a dodržování třídních pravidel 
� pro nově vzniklé kolektivy zajistit adaptační pobyty s programem zaměřeným na 

tvorbu pozitivních vztahů ve třídě 
� zvýšit informovanost žáků, pedagogů a rodičů o šikaně a kyberšikaně formou besedy, 

seznámit je s trestní odpovědností 
� pokračovat ve využívání schránky důvěry (přízemí, u vchodu do dílen) 

 
 
 

5. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 
5.1 Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 
 
Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  
 Hlavním koordinátorem vzdělávání je ŠMP, který spolupracuje se speciálním psychologem 
a vedením školy. 

� seznámení všech pedagogů a pracovníků školy s novým PP a programem proti 
šikanování 

� průběžné hodnocení a pomoc při vedení TH se zaměřením na posílení pozitivních 
vztahů 

� proškolení všech pedagogů o fenoménu kyberšikany, rizik internetu a komunikačních 
technologii 

� proškolení všech pedagogů o nebezpečnosti užívání nových návykových látek a 
postupu při řešení problémových situací na pracovišti 

� průběžné informování pedagogů metodikem prevence o případném výskytu 
rizikového chování, informování o připravených programech zaměřených na prevenci 
rizikového chování 

Další vzdělávání bude průběžně doplňováno s ohledem na časové možnosti školy, nabídky 
odborných institucí, na finanční prostředky vyhrazené na vzdělávání. 
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5.2 Rodiče 
 
Naše škola úzce spolupracuje s rodiči, i nadále prohlubujeme vztahy s rodiči a snažíme se 
získat jejich spolupráci v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence. 
 
Rodiče jsou seznámeni se školním řádem, s preventivní strategií školy a PP na úvodních 
třídních schůzkách. O všech připravovaných akcích jsou předem informováni na webových 
stránkách školy, školním zpravodajem a prostřednictvím žákovských knížek. Využíváme také 
místních novin (Radnice).  
 
Rodiče mohou využívat konzultační hodiny ŠMP, VP a speciálního pedagoga, která naleznou 
na webových stránkách, v informačním zpravodaji i žákovské knížce. Na nástěnce v přízemí 
naší školy jsou informováni o aktuálních tématech rizikového chování. 
 
 
Aktivity podporující spolupráci školy s rodi či 
Každoročně pořádá škola několik tradičních akcí, jejichž cílem je zapojit co nejvíce žáků naší 
školy a jejich rodiče. 
 
 
K nejdůležitějším určitě patří:  

� Školní koncerty: vánoční a na konci školního roku 
� Masopust - karneval  
� Soutěže v průběhu školního roku  
� Martin na bílém koni 
� Den otevřených dveří   
� Klub předškoláků Sluníčko 
� Projektový den - prezentace 
� Společenský večer – je určen především pro žáky 9. ročníků a rodičům 

 
Další aktivity pro rodiče budou průběžně doplňovány během školního roku. 

 
 

5.3 Žáci 
 
Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s osobou a činností VP, ŠMP a s možností 
poskytnutí pomoci žákům v daných situacích. Jsou seznámeni také s konzultačními hodinami a 
místem, kde ve škole sídlí.  
 
Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem. 
 
V loňském školním roce začal na naší škole pracovat školní preventivní tým žáků. Pomáhá 
zajišťovat školní akce a podílí se na přípravě aktivit pro mladší spolužáky ve školní družině. Je 
to prostor pro zapojení se žáků do organizace školy a spolupráce mezi jednotlivými ročníky. 
Pod vedením ŠMP se schází několikrát do měsíce. 
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Specifická prevence pro žáky ve výuce (návaznost na ŠVP) 
Aktivity, které jsou součástí školního vzdělávacího programu „Umím, chápu, rozumím“, se 
týkají všech ročníků a vedou k rozvoji sebevědomí žáků, komunikativních dovedností, 
konstruktivních řešení problémů, schopnosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, 
učení vzájemné pomoci, schopnosti říci si o pomoc a vědomí, kam se obrátit s problémem, 
vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací. Obsahují prožitkové 
programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně 
alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a 
některých nových náboženských směrů, atd. 
 
1. ročník – český jazyk, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova 

� komunikace mezi vrstevníky, bezpečná zóna při komunikaci s cizími lidmi, způsoby 
odmítnutí 

� osobní bezpečí a dopravní výchova, bezpečná cesta do školy 
� důležitá tel. čísla 
� zdravý životní styl a aktivní pohyb 

 
2. ročník – prvouka, tělesná výchova, český jazyk 

� komunikace ve škole, školní řád, pravidla třídy, vztahy ve třídním kolektivu 
� moje tělo – odmítání tělesných kontaktů, které jsou nepříjemné, týraní, zneužívaní a 

zanedbávaní dětí 
� základní hygienické návyky 
�  vliv a využití televize, násilí v pohádkách a příbězích pro děti, bezpečný internet – 

nebezpečí elektronické komunikace 
� vrstevnické vztahy (kamarádství, výběr kamarádů, vliv vrstevnické skupiny, požádání 

o pomoc pro sebe i ostatní, tolerance k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům, slušné chování, kouzelná slovíčka, empatie…)  

 
3. ročník - český jazyk, prvouka, tělesná výchova 

� zvládání krizových a rizikových situací v prostředí domova, školy, způsoby odmítání, 
nebezpečí manipulace, výhružky, vydírání 

� ochrana člověka za mimořádných události/důležitá čísla, tísňová volání, linka 
bezpečí, nebezpečná zásilka 

� škodlivost užívání návykových látek 
� rodina a vztahy v ní, problémy v rodině (komunikace při řešení problému, rozchod 

rodičů, nový partner, opuštěné, osiřelé, adoptované děti, péče o staré občany), týrání 
a zneužívání dětí 

� bezpečné užívání internetu, ochrana osobních dat 
� kriminalita dětí – krádeže 
� zdravý životní styl 

 
4. ročník – český jazyk, informatika, přírodověda 

� pravidla bezpečné komunikace na internetu, kyberšikana 
� média a jejich vliv na psychiku dítěte, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, 

vliv médií na náš každodenní život 
� moje tělo a duše - fyzické a psychické týrání, sebepoškozování, drogy, účinky 

návykových látek, stresové situace a jejich správné zvládnutí 
 
5. ročník – český jazyk, vlastivěda, přírodopis, informatika 

� komunikace mezi lidmi, různé typy komunikace a sdělování, asertivní komunikace, 
principy slušného chování, tolerance, empatie 
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� dětská kriminalita- šikana a násilí, kyberšikana (e-mail, sociální sítě, chaty), formy 
společenského styku, záškoláctví (strach z neúspěchů, z nepoznaného, vyhýbání se 
odpovědnosti), předcházení kriminalitě 

� týrání a zneužívaní dětí 
� prevence pohlavního zneužívání, bezpečné sexuální chování 
� škodlivost užívaní návykových látek 
� pravidla komunikace na internetu, kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů, 

internet a www stránky, vliv médií ve společnosti, kyberšikana, desatero bezpečného 
internetu 

� zdravý životní styl a aktivní pohyb 
 
 
Cíl:  
Po pěti letech by měly děti znát: 

� zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 
� umět se chránit před cizími lidmi 
� osvojit si základní zdravotní návyky 
� umět si rozvrhnout svůj volný čas 
� seznámit se s následky užívání návykových látek, umět je odmítat 
� seznámit se se zákony odmítající kouření, požívání alkoholu a šíření drog 
� osvojit si základní sociální dovednosti 
� znát nebezpečí internetu a sociálních sítí 

 
 
6. ročník  - občanská výchova, informatika, zeměpis, přírodopis 

� bezpečnost silničního provozu, pohyb po chodnících, bezpečné místo pro hru, 
bezpečná cesta do školy, jízda na kole, volný čas a volnočasové aktivity, dopravní 
značení, bezpečnost při cestování dopravními prostředky 

� práce na pozitivním klimatu třídy, budování bezpečného klimatu, seznámení 
s pravidly platícími na 2. stupni, rozbor adaptačního pobytu 

� sociální sítě a jejich nebezpečí, kyberšikana, el.pošta, ochrana vůči manipulaci, 
manipulativním informacím 

� demokracie mezi národy, tolerance, rasismus, xenofobie, diskriminace 
� léčivé rostliny, rostliny obsahující omamné a psychotropní látky 

 
7. ročník – média a komunikace, občanská výchova, český jazyk, dějepis, zeměpis, ZA 

� osobní bezpečí – nebezpečné situace, skupina vrstevníků a násilí, šikana, způsoby 
ochrany proti agresi a manipulaci, bezpečný internet, kyberšikana, kyberstalking 

� mezilidské vztahy, komunikace v rodině (dospívající a jeho komunikace v rámci 
rodiny) i mimo ni 

� rasismus, xenofobie v dějinách lidstva, diskriminace, mezinárodní integrace, politické 
a sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu 

� reklama, podbízející se reklama, klamavá reklama 
� osobní bezpečí- dětská krizová centra, linky důvěry, asociální chování a jeho 

prevence (vliv vrstevnické skupiny, kopulace skupin, sekty, klima třídy a školy, 
řešení problému) 

� media - ochrana vůči manipulaci médií a sekt 
 
8. ročník – chemie, přírodopis, výchova ke zdraví, přírodopis 

� doping, návykové látky, rizikové chování 
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� poruchy přijmu potravy, nebezpečné a omamné látky, jejich působení na lidský 
organismus 

� konflikty a způsoby jejich řešení v rodině i v širším sociálním prostředí 
� sexualita a zákon (věková hranice trestněprávní odpovědnosti, sexuální zneužívání, 

kuplířství, prostituce, rizika sexuálního chování a návykových látek), přenos infekce 
HIV/AIDS 

� reklama a její působení na žáky - hodnocení a tvorba reklamy, klamavá reklama 
� civilizační choroby, poruchy příjmu potravy 

 
9. ročník – výchova ke zdraví, chemie, občanská výchova, dějepis, zeměpis 

� vztahy mezi lidmi (k opačnému pohlaví, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) 
� krizové situace v rodině 
� trestní odpovědnost 
� návykové látky-alkohol a jeho zneužívání 
� ochrana reprodukčního zdraví, antikoncepce, přenos infekce HIV/AIDS 
� extremismus a fanatismus v dějinách lidstva, vzájemné vztahy mezi národy, rasismus, 

xenofobie 
� zneužívání návykových látek- autodestruktivní závislosti, drogy a legislativa 
� sexualita a media, pornografie (ohrožení mravního vývoje dětí a mládeže) 

 
Cíl: 
Žáci by měly před opuštěním ZŠ znát a umět: 

� znát účinky návykových látek na lidský organismus a dokázat pojmenovat základní 
návykové látky 

� seznámit se s trestní odpovědností 
� seznámit se s dokumenty upravující lidská práva 
� orientovat se v kontaktních místech pro danou problematiku 
� naučit se odmítat a rozhodnout se 
� orientovat se v problematice sexuální výchovy 
� zvládat základní sociální dovednosti, vhodné způsoby chování a respektovat odlišné 

názory lidí 
� finanční gramotnost 
� znát nebezpečí internetu a sociálních sítí 

 
 
Třídnické hodiny: 
Termín třídnické hodiny stanovuje třídní učitel po dohodě se žáky 2 krát za měsíc, daná témata 
přizpůsobí věku žáků. Třídní učitelé pracují i těmito preventivními tématy: 
 
Měsíc Téma 

Září 
1) Školní řád, organizační pokyny, bezpečné chování ve škole 
2) Záškoláctví, omlouvání absence 

Říjen 
1) Kyberšikana, bezpečné desatero internetu 
2) Šikana a vztahy ve třídě 

Listopad 
1) Užívání návykových látek (alkohol, tabák) 
2) Komunikace, tolerance, vzájemná pomoc 

Prosinec 
1) Užívání návykových látek (marihuana, tvrdé drogy, léky), nadměrné   
     užívání léků 
2) Zdravé vztahy ve třídě, tolerance 

Leden 
1) Zdravý životní styl (zdravá strava, pitný režim, volný čas) 
2) Nadměrné užívání TV, PC, hraní počítačových her, gamblerství 
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Únor 
1) Poruchy příjmu potravy 
2) Sebepoškozování 

Březen 
1) Vandalismus, úcta k práci druhých 
2) Agresivita, násilí, krádeže 

Duben 
1) Mezilidské vztahy – rasismus, xenofobie, úcta člověka k člověku 
2) Chování ve škole a na veřejnosti, pravidla slušného chování 

Květen 
1) Působení sekt, extremistické projevy 
2) Rizikové sexuální chování 

Červen 
1) Týrání a zneužívání mladistvých, komunikace s neznámými lidmi 
2) Rizikové chování v dopravě a sportu 

 
 

Aktivity podporující spolupráci žák ů:  
Každoročně pořádá škola několik tradičních akcí, jejichž cílem je zapojit co nejvíce žáků naší 
školy. 
 
K nejdůležitějším určitě patří:  

� Soutěže v průběhu školního roku 
� Den otevřených dveří   
� Senioři HK.  
� Sportovní den  
� Sportovní den s Městskou policií, dětský den s Městkou policií 
� Projektový den  

 
Nespecifická prevence pro žáky 
Škola každoročně pořádá školy v přírodě. Zúčastňují se jich pravidelně žáci 1. stupně. Školy 
v přírodě probíhají hlavně v jarních měsících, žáci pobývají většinou na horských chatách. 
 
V rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni se některé děti každoročně účastní  povinného 
kurzu výcviku plavání. 
 
Žáci 7. tříd se účastní týdenního lyžařského výcvikového kurzu.  
 
Škola nabízí pobytový zájezd žáků do zahraničí. Osvědčenými akcemi jsou jednodenní exkurze 
k jednotlivým předmětům. 
 
Škola nabízí velký výběr volnočasových aktivit. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách 
školy a ve zpravodaji (číslo 1). Akce preventivního charakteru jsou zahrnuty i do činností 
školní družiny. Školní družina se zaměřuje na: 

� odpočinek 
� vytvoření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky 
� realizování činností, které děti baví 
� poznávání a rozvíjení zájmů dítěte 

 
Pro družinové děti jsou připraveny výlety a společné akce. Družina spolupracuje i se školním 
preventivním týmem žáků z 2. stupně. 
 
K dalším činnostem školy patří sběrové aktivity.  5x za rok je to sběr starého papíru, dále sběr 
kaštanů a žaludů, sběr pomerančové kůry, víček a sběr elektra. 
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Škola se pravidelně zúčastňuje projektů a soutěží pořádaných MMHK odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
 
 
Spolupráce s externími organizacemi: 

� Mozaika 
� Preventivní programy Městské policie (oddělení městské prevence) 
� Preventivní programy Policie České republiky 
� Preventivní programy pedagogicko-psychologické poradny 
� Křesťanské sdružení Sion s podporou magistrátu města Hradce Králové 
� Hradecká kulturní a vzdělávací společnost: nabídka vzdělávacích a kulturních pořadů 

pro děti 
� Městská knihovna, pobočka Veverkova: výchova ke čtenářství, besedy, soutěže, 

zapojení do akce „Týden knihoven“ 
� Ekologické  střediska 
� SVP Návrat 
� OSPOD 

 
 
Závazné či doporučené podklady: 
 

 
1. Vyhláška č. 72/2005  
2. Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 

MŠMT na období 2005 – 2008 
3. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany mezi 

žáky škol a školských zařízení  č. j. 28 275/2000 – 22. MŠMT ČR  
4. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládež č. j. 14  514/2000 – 51, MŠMT ČR 
5. § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
6. § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
7. Metodický pokyn  k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51 
8. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.             
Č .j.: 37 014/2005-25 

9. Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi 
žáky škol a  školských zařízení. 

10. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 
školách a školských zařízeních (č. j. MSMT – 21149/2016) 

11. Nový protikuřácký zákon, č. 65/2017, www.zakonyprolidi.cz 
 
 
6. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI POT ŘEBAMI 
 
V letošním školním roce máme na škole 1 žáka s poruchou chování. 
 
Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky formou spolupráce 
s externími organizacemi, spoluprací s PPP, v rámci individuálních plánů, náprav, nebo 
vysíláním nadaných žáků na olympiády a soutěže. 
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7. KONTAKTNÍ MÍSTO VE ŠKOLE 
 
Kabinet školního metodika prevence je umístěn v přízemí, kabinet cizích jazyků č. 88. Na 
řešení naléhavých problémů se mohou žáci domlouvat o každé přestávce. Složitější věci musí 
být řešeny v konzultačních hodinách nebo po dohodě. 
 
 

8. SCHRÁNKA DŮVĚRY 
 
Schránka důvěry byla zřízena 2. 9. 2014 a byla umístěna v přízemí u vchodu do dílen. 
Informace o schránce důvěry jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí. Za schránku důvěry 
zodpovídá školní metodik prevence Mgr. Jana Volfová. 
 

9. EVALUACE 
 
� Na realizaci PP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé části PP budou 

kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou 
seznámeni pedagogové na pedagogických radách. 

� roční hodnocení PP zpracovává metodik prevence a předkládá ředitelce školy jako podklad 
pro výroční zprávu školy 

� ŠMP sleduje výskyt rizikového chování ve škole (počet udělených výchovných opatření, 
řešených případů jednotlivých negativních jevů). Zavádí společně s vedením školy 
jednoduchá srovnatelná hlediska, podle kterých se bude poměřovat situace v jednotlivých 
školních rocích. 

� ŠMP provádí v třídních kolektivech, mezi pedagogy dotazníková šetření, ankety apod. ke 
zjišťování vztahů žáků ve třídních kolektivech, jejich postojích ke kouření, pití alkoholu, k 
užívání drog, promiskuitě a dalším druhům rizikového chování. Podle zjištěných 
skutečností koordinuje činnost třídních učitelů na zaměřování výchovných působení. 
Výsledky šetření srovnává. 

 
 

10.  ZÁVĚR 
 
Preventivní program prolíná všemi ročníky základní školy, respektuje věk a osobnostní 
zvláštnosti dětí. V rámci PP je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence 
sociálně rizikových forem chování s výcvikem v sociálních dovednostech, s přístupy zaměřené 
na oblast zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. 
 
Kromě tradičních a osvědčených metod, způsobů práce a nabízených aktivit je program 
aktuálně doplňován o další zajímavé besedy, pořady či aktivity. Tím je formování osobnosti a 
výchova takového člověka, který se bez problému orientuje v současné společnosti, umí si 
zorganizovat volný čas v souladu se zdravým životním stylem, umí se správně rozhodnout při 
své profesní orientaci a je schopen aktivně řešit složité životní situace. 
  
Obsah preventivního programu byl projednán a schválen na jednání úvodní pedagogické rady 
dne 30.srpna 2019.  
 
Program je platný pro školní rok 2019/2020 a bude doplněn podle aktuální nabídky. 
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Příloha k preventivnímu programu je směrnice k prevenci rizikového chování.  

 
 
 
 

V Hradci Králové dne 3. 9.2019    Zpracovala: Mgr. Jana Volfová 
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Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 
Preventivní program 2019/2020 

Č.j.        9/2019 Účinnost od: 2. 9. 2019 
Vypracoval: Mgr. Jana Volfová 
Seznámení dne: 30. 9.2019 

 
 
Obsah preventivního programu a kontrola jeho realizace je dán vyhláškou č. 72/2005 Sb. 
Dokument je zaměřen na předcházení rizikového chování žáků, na výchovu žáků ke zdravému 
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 
dovedností.  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP: 

Základní škola a Mateřská škola, Jiráskovo náměstí 1166, 
Hradec Králové, 500 02  

Jméno a příjmení ředitelky: Mgr. Hradílková Alena 
Telefon: 495 540 522, 495 540 521 (kancelář) 
E-mail: hradilkova@zsjirasek.cz 
Jméno a příjmení 
zástupkyně ředitelky: 

Mgr. Sálová Jitka 

Telefon: 495 540 524 
E-mail: salova@zsjirasek.cz 
 

Školní poradenské pracoviště 
 

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 197/2016 o poskytování služeb ve 
školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní 
poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, 
školní metodik prevence a speciální pedagog. 
ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím 
potřebám žáků školy zaměřené na: 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

• prevenci školní neúspěšnosti 

• kariérové poradenství 

• podporu vzdělávání nadaných žáků 

• péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu     

pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole 

• včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

• prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů 

• metodickou podporu pedagogickým pracovníkům 

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci 

• spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními 
 

 
Jméno školního metodika 
prevence: 

Mgr. Jana Volfová 

Telefon: 495 540 533 
E-mail: volfova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: pondělí 7:15 – 7:45 + dle dohody 
Specializační studium: zahájeno 2018 
Realizátor vzdělání: DVPP 
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Jméno výchovného poradce: 
Mgr. Daniela Pávová, kontaktní osoba pro spolupráci se  
ŠPZ 

Telefon: 495 540 531 
E-mail: pavova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: úterý 13.40 – 14.25 + dle dohody 
Specializační studium: zahájeno 2018 
Realizátor vzdělání: UHK 
 
Jméno speciálního pedagoga: Mgr. Ivana Panochová 
Telefon: 495 540 531 
E-mail: panochova@zsjirasek.cz 
Konzultační hodiny: Pátek (lichý) 7.30 – 11.30 + dle dohody 
 
Stav k 3. 9. 2018 
 Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 
ZŠ – I. stupeň 12 244 14 
ZŠ – II. stupeň 8 187 18 
Celkem 20 431 32 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
ZŠ Jiráskovo náměstí je plně organizovanou školou. Nedílnou součástí  školy je školní družina.  
Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12, má dlouholetou 
tradici a klidnou atmosféru. 
 
Najdete zde specializované pracoviště pro vyšetřování zraku, které vede ortoptistka Milena 
Hronková.    
 
Žáci využívají moderní zázemí, a to jak pro výuku, tak pro volnočasové vyžití. Příjemné 
prostředí a kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků zajišťuje řádnou přípravu žáků na 
nelehké rozhodování ve výběru svého budoucího povolání. Naši žáci jsou vybaveni nejen 
kvalitními znalostmi a vědomostmi, ale i dovednostmi, jak si nastavit svůj žebříček hodnot. 
 
Pedagogický sbor čítá 32 pedagogických pracovníků, 4 asistentky pedagoga a 6 vychovatelek 
v družině školy. Stanovili jsme preventivní tým ve složení: školní metodik prevence, speciální 
pedagog, výchovný poradce, zástupce vedení školy a třídní učitel. ŠMP a VP se jedenkrát 
týdně informují na společné schůzce o problémech, které řeší nebo upozorňují na možný vznik 
problému. V letošním školním roce vznikl školní preventivní tým žáků, kteří organizují a 
zajišťují některé školní akce. Tento tým pod vedením ŠMP bude pomáhat i na akcích pro 
školní družinu. 
 
I v letošním roce na naší škole působí speciální pedagog Mgr. Ivana Panochová. 
 
 

3. HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO STAVU 
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Z hodnocení školního roku 2018/2019 vyplývá, že bychom se měli zaměřovat zejména na 
výchovné problémy související s:  

� vyšším počtem neomluvených absencí, záškoláctvím  
� komunikací mezi dětmi, vztahy a spolupráci 
� vedením třídnických hodin, důsledky porušování třídních pravidel a spolupráci 

s rodiči 
 

 
Analýza stavu školního roku 2018/2019 

Pořadí Třída Předmět jednání Spolupráce s 

1. 1.B 
Nedostatečná péče ze strany 
matky 

TU, ŠMP, rodiče, VP, 
ŠSPg, učitel, OSPOD 

2.  7. B Vandalismus 
ŠMP, tř. učitel, rodiče, 
ŠSPg,vedení školy,VP 

3. 7.A Nevhodné agresivní chování žáka 

třídní učitelé 
ŠMP, VP, rodiče, vedení 
školy,Návrat 
 

4. 8.B, 1.B, 9.A Záškoláctví 
třídní učitel 
ŠMP, rodiče, vedení 
školy 

5.  6.A  Krádeže 
třídní učitel, ŠMP, 
vedení školy, rodiče 

V předešlém školním roce se dařila adaptace žáků cizího původu do našeho školního prostředí 
a jazykové ani kulturní odlišnosti nezpůsobily žádné vážnější problémy.  
  
 
V předešlém roce se uskutečnily dva adaptační pobyty (3. a 6. ročník), které výrazně pomohly 
k vytvoření pozitivního klimatu daných tříd, přispěly k seznámení nových kantorů se svými 
žáky a k seznámení žáků navzájem. 
 
 

4. STANOVENÍ CÍL Ů PP 
 
Cílem našeho  preventivního programu je dlouhodobé a komplexní působení na osobnost 
dítěte, informovanost žáků i jejich rodičů o nebezpečnosti faktorů rizikového chování a jejich 
možných příčinách vzniku. Cílem je nejen informovat, ale i v kladném smyslu působit na žáky 
vzhledem k omezení jevů spojených s rizikovým chováním. V případě projevu rizikového 
chování zajistit pomoc s řešením problému školou i s pomocí odborných institucí zaměřených 
na problematiku rizikového chování a krizovou intervenci. 
 
Témata rizikového chování zařazují všichni pedagogičtí pracovníci do svých předmětů a třídní 
učitelé do třídnických hodin. Žáci jsou vedeni k aktivní tvůrčí činnosti a ne jen k pasivnímu 
příjmu informací. Kromě informací zprostředkovaných vyučujícími získávají žáci další 
poznatky i prostřednictvím doporučené odborné literatury, informacemi na internetu a za 
pomoci pracovníků specializovaných organizací či veřejných institucí (PPP, PČR  aj.). 
 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně nežádoucím 
jevům a vytváření optimálních podmínek pro splnění výchovných cílů, pro zdravý vývoj 
jedince a vychovávat k zdravému životnímu stylu. 
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Cílem sekundární prevence je včasné podchycení rizikového chování dětí, jeho náprava, 
případně včasná a účelná pomoc. 
 
 
4.1 Cíle pro letošní školní rok 2019/2020 

� realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 
� pomocí besed, přednášek a spoluprací s externími pracovníky eliminovat a 

minimalizovat výskyt rizikového chování u žáků 
� formou školních i mimoškolních aktivit zvýšit informovanost žáků, rodičů i pedagogů 

o rizikovém chování, poskytovat jim poradenskou činnost, podporovat pozitivní 
vztahy mezi školou a rodiči 

� podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence 
rizikového chování a tím zajistit bezpečné a příjemné prostředí školy 

� motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu a seznámit je se zdravou výživou a 
s možnostmi trávení volného času – nabídka kroužků, mimoškolní aktivity 

� zvýšit informovanost žáků, pedagogů a rodičů o nebezpečí užívání návykových látek 
(především tabákové výrobky, alkohol) průběžnými besedami a přednáškami, snížit 
projevy vulgárního chování žáků a případů vandalství  

� pokračovat ve snižování výskytu nezdravých vztahů ve třídě - zefektivnění 
třídnických hodin, zapojování nových technik zaměřených na komunikaci, toleranci, 
vztahy a prohlubování důvěry, zapojit sebezkušenostní aktivity 

� v třídních kolektivech zajistit kontrolu a dodržování třídních pravidel 
� pro nově vzniklé kolektivy zajistit adaptační pobyty s programem zaměřeným na 

tvorbu pozitivních vztahů ve třídě 
� zvýšit informovanost žáků, pedagogů a rodičů o šikaně a kyberšikaně formou besedy, 

seznámit je s trestní odpovědností 
� pokračovat ve využívání schránky důvěry (přízemí, u vchodu do dílen) 

 
 
 

5. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 
5.1 Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 
 
Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  
 Hlavním koordinátorem vzdělávání je ŠMP, který spolupracuje se speciálním psychologem 
a vedením školy. 

� seznámení všech pedagogů a pracovníků školy s novým PP a programem proti 
šikanování 

� průběžné hodnocení a pomoc při vedení TH se zaměřením na posílení pozitivních 
vztahů 

� proškolení všech pedagogů o fenoménu kyberšikany, rizik internetu a komunikačních 
technologii 

� proškolení všech pedagogů o nebezpečnosti užívání nových návykových látek a 
postupu při řešení problémových situací na pracovišti 

� průběžné informování pedagogů metodikem prevence o případném výskytu 
rizikového chování, informování o připravených programech zaměřených na prevenci 
rizikového chování 

Další vzdělávání bude průběžně doplňováno s ohledem na časové možnosti školy, nabídky 
odborných institucí, na finanční prostředky vyhrazené na vzdělávání. 
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5.2 Rodiče 
 
Naše škola úzce spolupracuje s rodiči, i nadále prohlubujeme vztahy s rodiči a snažíme se 
získat jejich spolupráci v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence. 
 
Rodiče jsou seznámeni se školním řádem, s preventivní strategií školy a PP na úvodních 
třídních schůzkách. O všech připravovaných akcích jsou předem informováni na webových 
stránkách školy, školním zpravodajem a prostřednictvím žákovských knížek. Využíváme také 
místních novin (Radnice).  
 
Rodiče mohou využívat konzultační hodiny ŠMP, VP a speciálního pedagoga, která naleznou 
na webových stránkách, v informačním zpravodaji i žákovské knížce. Na nástěnce v přízemí 
naší školy jsou informováni o aktuálních tématech rizikového chování. 
 
 
Aktivity podporující spolupráci školy s rodi či 
Každoročně pořádá škola několik tradičních akcí, jejichž cílem je zapojit co nejvíce žáků naší 
školy a jejich rodiče. 
 
 
K nejdůležitějším určitě patří:  

� Školní koncerty: vánoční a na konci školního roku 
� Masopust - karneval  
� Soutěže v průběhu školního roku  
� Martin na bílém koni 
� Den otevřených dveří   
� Klub předškoláků Sluníčko 
� Projektový den - prezentace 
� Společenský večer – je určen především pro žáky 9. ročníků a rodičům 

 
Další aktivity pro rodiče budou průběžně doplňovány během školního roku. 

 
 

5.3 Žáci 
 
Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s osobou a činností VP, ŠMP a s možností 
poskytnutí pomoci žákům v daných situacích. Jsou seznámeni také s konzultačními hodinami a 
místem, kde ve škole sídlí.  
 
Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem. 
 
V loňském školním roce začal na naší škole pracovat školní preventivní tým žáků. Pomáhá 
zajišťovat školní akce a podílí se na přípravě aktivit pro mladší spolužáky ve školní družině. Je 
to prostor pro zapojení se žáků do organizace školy a spolupráce mezi jednotlivými ročníky. 
Pod vedením ŠMP se schází několikrát do měsíce. 
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Specifická prevence pro žáky ve výuce (návaznost na ŠVP) 
Aktivity, které jsou součástí školního vzdělávacího programu „Umím, chápu, rozumím“, se 
týkají všech ročníků a vedou k rozvoji sebevědomí žáků, komunikativních dovedností, 
konstruktivních řešení problémů, schopnosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, 
učení vzájemné pomoci, schopnosti říci si o pomoc a vědomí, kam se obrátit s problémem, 
vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací. Obsahují prožitkové 
programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně 
alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a 
některých nových náboženských směrů, atd. 
 
1. ročník – český jazyk, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova 

� komunikace mezi vrstevníky, bezpečná zóna při komunikaci s cizími lidmi, způsoby 
odmítnutí 

� osobní bezpečí a dopravní výchova, bezpečná cesta do školy 
� důležitá tel. čísla 
� zdravý životní styl a aktivní pohyb 

 
2. ročník – prvouka, tělesná výchova, český jazyk 

� komunikace ve škole, školní řád, pravidla třídy, vztahy ve třídním kolektivu 
� moje tělo – odmítání tělesných kontaktů, které jsou nepříjemné, týraní, zneužívaní a 

zanedbávaní dětí 
� základní hygienické návyky 
�  vliv a využití televize, násilí v pohádkách a příbězích pro děti, bezpečný internet – 

nebezpečí elektronické komunikace 
� vrstevnické vztahy (kamarádství, výběr kamarádů, vliv vrstevnické skupiny, požádání 

o pomoc pro sebe i ostatní, tolerance k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům, slušné chování, kouzelná slovíčka, empatie…)  

 
3. ročník - český jazyk, prvouka, tělesná výchova 

� zvládání krizových a rizikových situací v prostředí domova, školy, způsoby odmítání, 
nebezpečí manipulace, výhružky, vydírání 

� ochrana člověka za mimořádných události/důležitá čísla, tísňová volání, linka 
bezpečí, nebezpečná zásilka 

� škodlivost užívání návykových látek 
� rodina a vztahy v ní, problémy v rodině (komunikace při řešení problému, rozchod 

rodičů, nový partner, opuštěné, osiřelé, adoptované děti, péče o staré občany), týrání 
a zneužívání dětí 

� bezpečné užívání internetu, ochrana osobních dat 
� kriminalita dětí – krádeže 
� zdravý životní styl 

 
4. ročník – český jazyk, informatika, přírodověda 

� pravidla bezpečné komunikace na internetu, kyberšikana 
� média a jejich vliv na psychiku dítěte, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, 

vliv médií na náš každodenní život 
� moje tělo a duše - fyzické a psychické týrání, sebepoškozování, drogy, účinky 

návykových látek, stresové situace a jejich správné zvládnutí 
 
5. ročník – český jazyk, vlastivěda, přírodopis, informatika 

� komunikace mezi lidmi, různé typy komunikace a sdělování, asertivní komunikace, 
principy slušného chování, tolerance, empatie 
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� dětská kriminalita- šikana a násilí, kyberšikana (e-mail, sociální sítě, chaty), formy 
společenského styku, záškoláctví (strach z neúspěchů, z nepoznaného, vyhýbání se 
odpovědnosti), předcházení kriminalitě 

� týrání a zneužívaní dětí 
� prevence pohlavního zneužívání, bezpečné sexuální chování 
� škodlivost užívaní návykových látek 
� pravidla komunikace na internetu, kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů, 

internet a www stránky, vliv médií ve společnosti, kyberšikana, desatero bezpečného 
internetu 

� zdravý životní styl a aktivní pohyb 
 
 
Cíl:  
Po pěti letech by měly děti znát: 

� zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 
� umět se chránit před cizími lidmi 
� osvojit si základní zdravotní návyky 
� umět si rozvrhnout svůj volný čas 
� seznámit se s následky užívání návykových látek, umět je odmítat 
� seznámit se se zákony odmítající kouření, požívání alkoholu a šíření drog 
� osvojit si základní sociální dovednosti 
� znát nebezpečí internetu a sociálních sítí 

 
 
6. ročník  - občanská výchova, informatika, zeměpis, přírodopis 

� bezpečnost silničního provozu, pohyb po chodnících, bezpečné místo pro hru, 
bezpečná cesta do školy, jízda na kole, volný čas a volnočasové aktivity, dopravní 
značení, bezpečnost při cestování dopravními prostředky 

� práce na pozitivním klimatu třídy, budování bezpečného klimatu, seznámení 
s pravidly platícími na 2. stupni, rozbor adaptačního pobytu 

� sociální sítě a jejich nebezpečí, kyberšikana, el.pošta, ochrana vůči manipulaci, 
manipulativním informacím 

� demokracie mezi národy, tolerance, rasismus, xenofobie, diskriminace 
� léčivé rostliny, rostliny obsahující omamné a psychotropní látky 

 
7. ročník – média a komunikace, občanská výchova, český jazyk, dějepis, zeměpis, ZA 

� osobní bezpečí – nebezpečné situace, skupina vrstevníků a násilí, šikana, způsoby 
ochrany proti agresi a manipulaci, bezpečný internet, kyberšikana, kyberstalking 

� mezilidské vztahy, komunikace v rodině (dospívající a jeho komunikace v rámci 
rodiny) i mimo ni 

� rasismus, xenofobie v dějinách lidstva, diskriminace, mezinárodní integrace, politické 
a sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu 

� reklama, podbízející se reklama, klamavá reklama 
� osobní bezpečí- dětská krizová centra, linky důvěry, asociální chování a jeho 

prevence (vliv vrstevnické skupiny, kopulace skupin, sekty, klima třídy a školy, 
řešení problému) 

� media - ochrana vůči manipulaci médií a sekt 
 
8. ročník – chemie, přírodopis, výchova ke zdraví, přírodopis 

� doping, návykové látky, rizikové chování 
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� poruchy přijmu potravy, nebezpečné a omamné látky, jejich působení na lidský 
organismus 

� konflikty a způsoby jejich řešení v rodině i v širším sociálním prostředí 
� sexualita a zákon (věková hranice trestněprávní odpovědnosti, sexuální zneužívání, 

kuplířství, prostituce, rizika sexuálního chování a návykových látek), přenos infekce 
HIV/AIDS 

� reklama a její působení na žáky - hodnocení a tvorba reklamy, klamavá reklama 
� civilizační choroby, poruchy příjmu potravy 

 
9. ročník – výchova ke zdraví, chemie, občanská výchova, dějepis, zeměpis 

� vztahy mezi lidmi (k opačnému pohlaví, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) 
� krizové situace v rodině 
� trestní odpovědnost 
� návykové látky-alkohol a jeho zneužívání 
� ochrana reprodukčního zdraví, antikoncepce, přenos infekce HIV/AIDS 
� extremismus a fanatismus v dějinách lidstva, vzájemné vztahy mezi národy, rasismus, 

xenofobie 
� zneužívání návykových látek- autodestruktivní závislosti, drogy a legislativa 
� sexualita a media, pornografie (ohrožení mravního vývoje dětí a mládeže) 

 
Cíl: 
Žáci by měly před opuštěním ZŠ znát a umět: 

� znát účinky návykových látek na lidský organismus a dokázat pojmenovat základní 
návykové látky 

� seznámit se s trestní odpovědností 
� seznámit se s dokumenty upravující lidská práva 
� orientovat se v kontaktních místech pro danou problematiku 
� naučit se odmítat a rozhodnout se 
� orientovat se v problematice sexuální výchovy 
� zvládat základní sociální dovednosti, vhodné způsoby chování a respektovat odlišné 

názory lidí 
� finanční gramotnost 
� znát nebezpečí internetu a sociálních sítí 

 
 
Třídnické hodiny: 
Termín třídnické hodiny stanovuje třídní učitel po dohodě se žáky 2 krát za měsíc, daná témata 
přizpůsobí věku žáků. Třídní učitelé pracují i těmito preventivními tématy: 
 
Měsíc Téma 

Září 
1) Školní řád, organizační pokyny, bezpečné chování ve škole 
2) Záškoláctví, omlouvání absence 

Říjen 
1) Kyberšikana, bezpečné desatero internetu 
2) Šikana a vztahy ve třídě 

Listopad 
1) Užívání návykových látek (alkohol, tabák) 
2) Komunikace, tolerance, vzájemná pomoc 

Prosinec 
1) Užívání návykových látek (marihuana, tvrdé drogy, léky), nadměrné   
     užívání léků 
2) Zdravé vztahy ve třídě, tolerance 

Leden 
1) Zdravý životní styl (zdravá strava, pitný režim, volný čas) 
2) Nadměrné užívání TV, PC, hraní počítačových her, gamblerství 
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Únor 
1) Poruchy příjmu potravy 
2) Sebepoškozování 

Březen 
1) Vandalismus, úcta k práci druhých 
2) Agresivita, násilí, krádeže 

Duben 
1) Mezilidské vztahy – rasismus, xenofobie, úcta člověka k člověku 
2) Chování ve škole a na veřejnosti, pravidla slušného chování 

Květen 
1) Působení sekt, extremistické projevy 
2) Rizikové sexuální chování 

Červen 
1) Týrání a zneužívání mladistvých, komunikace s neznámými lidmi 
2) Rizikové chování v dopravě a sportu 

 
 

Aktivity podporující spolupráci žák ů:  
Každoročně pořádá škola několik tradičních akcí, jejichž cílem je zapojit co nejvíce žáků naší 
školy. 
 
K nejdůležitějším určitě patří:  

� Soutěže v průběhu školního roku 
� Den otevřených dveří   
� Senioři HK.  
� Sportovní den  
� Sportovní den s Městskou policií, dětský den s Městkou policií 
� Projektový den  

 
Nespecifická prevence pro žáky 
Škola každoročně pořádá školy v přírodě. Zúčastňují se jich pravidelně žáci 1. stupně. Školy 
v přírodě probíhají hlavně v jarních měsících, žáci pobývají většinou na horských chatách. 
 
V rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni se některé děti každoročně účastní  povinného 
kurzu výcviku plavání. 
 
Žáci 7. tříd se účastní týdenního lyžařského výcvikového kurzu.  
 
Škola nabízí pobytový zájezd žáků do zahraničí. Osvědčenými akcemi jsou jednodenní exkurze 
k jednotlivým předmětům. 
 
Škola nabízí velký výběr volnočasových aktivit. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách 
školy a ve zpravodaji (číslo 1). Akce preventivního charakteru jsou zahrnuty i do činností 
školní družiny. Školní družina se zaměřuje na: 

� odpočinek 
� vytvoření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky 
� realizování činností, které děti baví 
� poznávání a rozvíjení zájmů dítěte 

 
Pro družinové děti jsou připraveny výlety a společné akce. Družina spolupracuje i se školním 
preventivním týmem žáků z 2. stupně. 
 
K dalším činnostem školy patří sběrové aktivity.  5x za rok je to sběr starého papíru, dále sběr 
kaštanů a žaludů, sběr pomerančové kůry, víček a sběr elektra. 
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Škola se pravidelně zúčastňuje projektů a soutěží pořádaných MMHK odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
 
 
Spolupráce s externími organizacemi: 

� Mozaika 
� Preventivní programy Městské policie (oddělení městské prevence) 
� Preventivní programy Policie České republiky 
� Preventivní programy pedagogicko-psychologické poradny 
� Křesťanské sdružení Sion s podporou magistrátu města Hradce Králové 
� Hradecká kulturní a vzdělávací společnost: nabídka vzdělávacích a kulturních pořadů 

pro děti 
� Městská knihovna, pobočka Veverkova: výchova ke čtenářství, besedy, soutěže, 

zapojení do akce „Týden knihoven“ 
� Ekologické  střediska 
� SVP Návrat 
� OSPOD 

 
 
Závazné či doporučené podklady: 
 

 
1. Vyhláška č. 72/2005  
2. Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 

MŠMT na období 2005 – 2008 
3. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany mezi 

žáky škol a školských zařízení  č. j. 28 275/2000 – 22. MŠMT ČR  
4. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládež č. j. 14  514/2000 – 51, MŠMT ČR 
5. § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
6. § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
7. Metodický pokyn  k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51 
8. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.             
Č .j.: 37 014/2005-25 

9. Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi 
žáky škol a  školských zařízení. 

10. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 
školách a školských zařízeních (č. j. MSMT – 21149/2016) 

11. Nový protikuřácký zákon, č. 65/2017, www.zakonyprolidi.cz 
 
 
6. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI POT ŘEBAMI 
 
V letošním školním roce máme na škole 1 žáka s poruchou chování. 
 
Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky formou spolupráce 
s externími organizacemi, spoluprací s PPP, v rámci individuálních plánů, náprav, nebo 
vysíláním nadaných žáků na olympiády a soutěže. 
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7. KONTAKTNÍ MÍSTO VE ŠKOLE 
 
Kabinet školního metodika prevence je umístěn v přízemí, kabinet cizích jazyků č. 88. Na 
řešení naléhavých problémů se mohou žáci domlouvat o každé přestávce. Složitější věci musí 
být řešeny v konzultačních hodinách nebo po dohodě. 
 
 

8. SCHRÁNKA DŮVĚRY 
 
Schránka důvěry byla zřízena 2. 9. 2014 a byla umístěna v přízemí u vchodu do dílen. 
Informace o schránce důvěry jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí. Za schránku důvěry 
zodpovídá školní metodik prevence Mgr. Jana Volfová. 
 

9. EVALUACE 
 
� Na realizaci PP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé části PP budou 

kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou 
seznámeni pedagogové na pedagogických radách. 

� roční hodnocení PP zpracovává metodik prevence a předkládá ředitelce školy jako podklad 
pro výroční zprávu školy 

� ŠMP sleduje výskyt rizikového chování ve škole (počet udělených výchovných opatření, 
řešených případů jednotlivých negativních jevů). Zavádí společně s vedením školy 
jednoduchá srovnatelná hlediska, podle kterých se bude poměřovat situace v jednotlivých 
školních rocích. 

� ŠMP provádí v třídních kolektivech, mezi pedagogy dotazníková šetření, ankety apod. ke 
zjišťování vztahů žáků ve třídních kolektivech, jejich postojích ke kouření, pití alkoholu, k 
užívání drog, promiskuitě a dalším druhům rizikového chování. Podle zjištěných 
skutečností koordinuje činnost třídních učitelů na zaměřování výchovných působení. 
Výsledky šetření srovnává. 

 
 

10.  ZÁVĚR 
 
Preventivní program prolíná všemi ročníky základní školy, respektuje věk a osobnostní 
zvláštnosti dětí. V rámci PP je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence 
sociálně rizikových forem chování s výcvikem v sociálních dovednostech, s přístupy zaměřené 
na oblast zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. 
 
Kromě tradičních a osvědčených metod, způsobů práce a nabízených aktivit je program 
aktuálně doplňován o další zajímavé besedy, pořady či aktivity. Tím je formování osobnosti a 
výchova takového člověka, který se bez problému orientuje v současné společnosti, umí si 
zorganizovat volný čas v souladu se zdravým životním stylem, umí se správně rozhodnout při 
své profesní orientaci a je schopen aktivně řešit složité životní situace. 
  
Obsah preventivního programu byl projednán a schválen na jednání úvodní pedagogické rady 
dne 30.srpna 2019.  
 
Program je platný pro školní rok 2019/2020 a bude doplněn podle aktuální nabídky. 
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Příloha k preventivnímu programu je směrnice k prevenci rizikového chování.  

 
 
 
 

V Hradci Králové dne 3. 9.2019    Zpracovala: Mgr. Jana Volfová 
 
 
 
 
 
 
 


