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                   Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 

 1. Úvod     

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovým jevům chování, 

žák, který je odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené věku. Vedeme 

žáky ke zdravému životnímu stylu, zdravému vztahu k ostatním i k sobě samému. Cílem 

našeho programu je, aby se preventivní výchovné působení stalo neoddělitelnou součástí 

výuky a života škol. Škola se věnuje se zvýšenou pozorností dětem s vadami učení a chování 

a pomáhá jim k jejich kompenzaci, protože tuto skupinu chápeme jako ohroženou. Nabízíme 

volnočasové aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti. Důraz je položen na 

informovanost v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, prvouky, přírodovědy i v 

dalších předmětech. 

 

2. Cíl preventivního programu 

Minimální preventivní program naší školy je dokumentem zaměřeným –  

 

 

 

 

í  

 

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo součástí 

školní i mimoškolní výuky, aby vedlo ke zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovým jevům v 

chování. 

3. Oblasti prevence, ukazatele úspěchu 

Prevence rizikového chování  představuje aktivity v následujících oblastech – 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření  

2. Prevence šikany, kyberšikany  

3. Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu, extremismu… Příslušnost 

k subkulturám, Nová náboženská hnutí  

4. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění, Prevence 

sexuálního zneužívání a týrání, homofobie  

5. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost  

6. Prevence záškoláctví  



7. Zdravý životní styl, Prevence vzniku poruch příjmu potravy, Sebepoškozování  

    Domácí násilí, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

8. Netolismus - patologické hráčství a závislosti na počítačových hrách, závislosti na 

sociálních sítích, mobilech,…  

9. Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího 

i vnitřního prostředí  

 

Obecné cíle, kterých chceme dosáhnout ve všech tématech primární prevence:  

é a průběžné vzdělávání metodika primární prevence, výchovného poradce a 

ostatních pedagogických dle pokynů MŠMT,  

 

– akcí realizovaných jinými odbornými subjekty,  

lmová představení, přednášky 

a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tématikou,…,  

programy a výuku školy – zajímat se o svět mladých lidí,  

 dobré vztahy mezi rodinou a školou,  

riziky, jakým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet,  

 

tivit školy.  

 

Konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout:  

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření  

 

Cíle:  

 

 způsobených v 

důsledku konzumace drog,  

 

 

 

 

Ukazatele úspěchu:  

jí „zažité“ mýty o drogách,  

– znají negativa i pozitiva,  

nápadů a potřeb,  

školu (kroužky, sport,…),  

 

 prevence  

i,  

 

 

 

 

 



2. Prevence šikany, kyberšikany  

Cíle:  

– jejím projevům, stádiím a formám, zaměřit se ve větší míře na 

kyberšikanu,  

 a postoje společenského života,  

 

 

 

 

inně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT, 

využívat Bezpečnostní a krizový plán školy.  

 

Ukazatele úspěchu:  

 

,  

 

tosti třídy (spol. akce, výlety...),  

 

a nedorozumění dohodou a pod pedagogickým 

vedením najít řešení,  

 

3. Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu, extremismu, Příslušnost 

k subkulturám, Nová náboženská hnutí  

Cíle:  

 

aslouchat,  

 

 

 

extremismu,  

ideologiích, sektách, náboženstvích…(fašismus, komunismus, náboženské války, 

terorismus,…),  

námit žáky s možnými 

riziky vstupu do sekty a s procesem závislosti na sektě.  

 

Ukazatele úspěchu:  

 

cí, ideologií, sekt,…,  

 

 

4. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění, prevence 

sexuálního zneužívání a týrání, homofobie  

Cíle:  

ázet rizikovému sexuálnímu chování – promiskuitě, nebezpečím nechráněného 

styku, nemocem,…,  



– právní odpovědnost, citová 

nevyzrálost, antikoncepce… 

– rodina, mateřství, láska,  

– porozumění a péče 

o své tělo - ducha, informace o přirozených vývojových změnách, gynekologie, sexuologie a 

venerologie,…,  

ní, týrání a zanedbávání – pedofilie, sex. vydírání, 

pornografie, znásilnění...,  

– pohlavní styk, odlišnosti obou 

pohlaví, homosexualita, úchylky,…,  

istupovat k jejich problémům (první vztahy 

- lásky, růst a změny sekundárních pohlavních znaků…).  

 

Ukazatele úspěchu:  

- nestydí se za ně,  

 

va sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka),  

– znají rizika i pozitiva,  

– rodina, mateřství,…,  

ědí na koho se obrátit s potížemi,  

 

 

5. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost  

Cíle:  

(krádeže, násilí, vandalismus, 

jízda na černo…),  

před, proč, co se děje potom, jak se cítí postižený…),  

 a vztahovat chování ve vztahu 

k normalitě a společenské normě,  

 

 

áva ve společnosti - dětská práva, Ústavu ČR,...,  

 

podporou.  

 

Ukazatele úspěchu:  

 následků spáchání přestupku a trestného činu,  

 

 

na koho se obrátit v případě potíží a to nejen na půdě školy,  

 

 

6. Prevence záškoláctví  

Cíle:  

 



 

výchovného poradce, rodiče, sociální ochrany dětí až po policii),  

 

 

Ukazatele úspěchu:  

 

- cítí potřebu vzdělání,  

 

 

 

 

7. Zdravý životní styl, Bezpečnost v dopravě, Prevence vzniku poruch příjmu potravy, 

Sebepoškozování,Domácí násilí, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

Cíle:  

podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres,…,  

 

jízdě v silničním provozu,  

 

 

 

– vrcholový sport, modeling (plastická chirurgie), 

vegetariánství, život v komunitách,…,  

– ideál krásy, odtržení od reality, módní 

trendy...  

– anorexie, bulimie, diety, obezita,  

 osobnosti s adekvátní asertivitou a odolností vůči zátěži.  

 

Ukazatele úspěchu:  

– účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat, 

relaxovat,…,  

vně sportují, vyhledávají pohyb,…),  

vlastní emoce,  

 

 

áci si uvědomují právo na pomoc, na vlastní bezpečnost,  

 

 

y autentickým a smysluplným způsobem a účastní 

se aktivit, při kterých mohou pociťovat smysluplnou vazbu a sounáležitost,  

pravidla slušného chování.  

 

8. Netolismus - patologické hráčství a závislosti na počítačových hrách, sociálních sítích, 

mobilech…  



Cíle:  

- nejčastějšími virtuálními drogami 

jsou hazardní hry – patologické hráčství (gambling), náruživé věnování se počítačovým hrám 

a internetu a náruživé „mobilování“, do kategorie virtuálních drog patří i televize, MP3 

přehrávače, výherní automat… 

virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling,  

rtuálních drog,  

 s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace 

pohybů, soustředění,…).  

 

Ukazatele úspěchu:  

 

 

h kriminálních činů.  

 

9. Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího 

i vnitřního prostředí  

 

Cíle:  

 

znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu;  

posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost,  

nařízené evakuace,  

st rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových 

činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví,  

událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybují, a znát prevenci v 

péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí.  

 

Ukazatele úspěchu:  

 riziko, nebezpečnou situaci, vyhýbají se jim,  

vání v běžných životních situacích tak, aby 

nedocházelo k ohrožení jejich fyzického i duševního zdraví a zdraví jiných,  

zajistit pomoc,  

ika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a 

životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci,  

znají a prakticky uplatňují postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad opuštění 

budovy,  

haváriemi a dalšími mimořádnými událostmi; osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikují 

v simulovaných situacích hromadného ohrožení,  

svého okolí.  



 

 

 

4. Princip primární prevence na 1. a 2. stupni  

 

Základním principem primární prevence je: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 osvojení pozitivního sociálního chování 

 rozvoj osobnosti 

 

Zdravý životní styl 

Každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby dětem umožňoval osvojit si 

kompetence ZŽS, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. 

- sociální kompetence – umět se orientovat v sociálních vztazích, odpovídat za chování a 

uvědomit si důsledky jednání 

- posilování komunikačních dovedností – schopnost řešit problémy, konflikty, umět 

reagovat na stres nebo neúspěch či kritiku 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu – pohoda organizačního prostředí, pocit důvěry, 

práce ve skupině vrstevníků, atmosféra pohody a klidu 

- práce žákovského parlamentu 

- koordinace domácích úkolů v rámci předmětů 

- kulturní prostředí školy-výzdoba žákovskými pracemi, zapojení žáků do zlepšení 

estetického vzhledu školy 

- otevřené partnerství – spolupráce s rodiči, fungování Školské rady, projektové dny, akce 

ŠK 

- pěstování mravních hodnot 

 

Konkrétní témata ZŽS jsou zařazována do předmětů: Př, Č, prvouka, Vv, Tv, Ch, VO, VZ, Př 

 

Při práci s těmito tématy je možné využít: 

- komunitní kruh 

- simulační hry 

- „ jak bych se choval já“ 

- diskuse 

- hraní rolí  

- empatie 

- kreslení 

- verbální i neverbální komunikace 

 

           Školní práce musí být postavena na principu:  

a) respektu k potřebám jednotlivce (žáka i učitele) 

b) komunikace a spolupráce uvnitř školy všech se všemi a mezi sebou 

       

 

Koncepce volnočasových aktivit 

 

- nabídka aktivit pro žáky 6.- 9.roč. v odpoledních hodinách - Školní klub 34.ZŠ 



- aktivity zaměřené na rozvoj různých dovedností – funkce relaxační, regenerační, 

kompenzační, výchovná, vzdělávací 

- aktivní trávení volného času pod vedením kvalifikovaných vedoucích – prevence 

rizikového chování 

- vhodné prostorové a technické vybavení pro aktivity ŠK –  2 učebny informatiky, učebny 

s interaktivní tabulí, výborně vybavená učebna  F-Ch, Př, dílny a keramická pec, 

víceúčelové školní hřiště 

Nabídka aktivit ŠK byla poskytnuta dětem i rodičům na začátku školního roku. 

Na 1.stupni nabídku volnočasových aktivit zajišťuje v rámci kroužků školní družina. 

 

Osobnostní a sociální rozvoj  

 

1.– 5. ročník 

   

Pro vytvoření optimálního sociálního klimatu je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů. 

 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 

 

 zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

 

 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 

 

 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 

 

 nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 

 

 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou 

komunitního kruhu) 

 

 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 

 

 pozitivní ovlivnění zdraví žáků – životospráva, aktivní trávení volného času 

 

 

 

 

6. ročník  

 

 aktivní práce skupiny i každého jednotlivce 

 

 vzájemné poznávání účastníků 

 

 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 

 

 stanovení pravidel soužití třídní komunity 

 

 formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže, vyhnout se 

rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 

vzniku různých typů závislostí apod. 



 

 začlenění nových žáků do komunity třídy 

7. ročník 

 Období rizikové pro nástup rizikového chování 

 

 hlubší vzájemné poznávání účastníků 

 

 prohlubování vztahů důvěry 

 

 upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování 

 

 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 

 

 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 

 

 zvládání náročných fyzických duševních situací 

 

 umění vyrovnat se s neúspěchem 

 

8. ročník 

 

 upevňování vztahů v komunitě vrstevníků 

 

 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 

 

 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 

 

 nácvik řešení zátěžových situací 

 

 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím  (včetně 

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) 

 

 přehled životních rizik 

 

 

 společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,) 

 

 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 

 

9. ročník 

 

 mapovat dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje 

 

5. Sledování konkrétních podmínek  

 

     - preventivní péče o problémové žáky – ve spolupráci TU + vých.poradce   

       vytipovat žáky s problémovým chováním, spolupracovat se SVP, PPP –  

       zajistí VP, jednání s rodiči těchto žáků 

     - výchovné komise 

     - případné využití programů z nabídky PPP Plzeň + dalších organizací 



 

        Na 1.stupni   - automat na mléčné výrobky 

                              - program „ ovoce do škol“  

                           - v prvouce a přírodovědě děti vedeny ke zdravému způsobu    

  života – vhodná strava, pobyt v přírodě, přiměřené a vhodné  

  oblékání 

  - v Čj – slušné chování, vzájemná úcta k lidem, pomoc druhým 

                             - Tv, pohybové hry – plavání, kladný vztah k pohybu 

                             - ŠD – pobyt v přírodě 

                             - zapojení rodičů – hra RINGO 

     Na 2. stupni: 

 6.roč. – zdravý životní styl, komunikace a kooperace –  dle potřeb spolupráce se                         

              SVP, s PPP, problematika šikany, adaptační kurz              

 

 7.roč. – primární prevence – VO, VZ, problematika kyberšikany, virtuální drogy 

 

  8.roč. –  v rámci VO ,VZ,  – osobnostní a sociální výchova –  

                sebehodnocení, sebepoznání, formování postojů, hodnotová orientace,      

                nebezpečí kouření + dalších legálních drog, setkání s cizí osobou 

 

  9.roč. – zaměřit se na problematiku záškoláctví, prevenci kriminality, vandalismu, pomoc    

               při  výběru SŠ –  návštěva Informačního a poradenského střediska ÚP,  

               plánované rodičovství, nelegální drogy, nebezpečná pyrotechnika 

Spolupracující subjekty: 

- Národní iniciativa pro život 

- Policie ČR  

- Centrum lékařské prevence 

- Městská policie Plzeň 

- Diakonie Plzeň 

- SVP 

- PPP 

V MPP se řídit Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28. Nedílnou součástí MPP 

je dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení,č.j. 22294/ 2013-1  Program proti šikaně a dle Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j. 21291/2010-28),  

Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č. j. 22294/2013-1) Bezpečnostní  

a krizový plán 34. ZŠ. 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Paurová, metodik primární prevence 

Schválil: Mgr. Václav Křivohlavý, ředitel školy 

                  

 V Plzni dne 6. září 2016 



 



 



 



 

 

  

 

 

 



 



 


