
 

 

                                                                                                

 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, 
okres Litoměřice, příspěvková organizace 

IČ: 70698279 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Bradáčová 
 
 

Preventivní program 

školy 2020/2021 



 

 

                                                                                                

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento PPŠ: 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres 
Litoměřice, příspěvková organizace, Školní 121,411 19 

Jméno a příjmení 
statutárního zástupce: 

Mgr. Renata Paťukova 

Telefon: 416865612 

E-mail: reditel@zsmsene.cz 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Bradáčová 

Telefon: 416866128 

E-mail: prevence@zsmsene.cz 

 

Jméno a příjmení výchovného poradce: Mgr. Helena Prošková 

Telefon: 416 866 128 

E-mail: helena.proskova@zsmsene.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ - I stupeň 5 92 

ZŠ - II. stupeň 5 99 

Celkem 10 200 
 
 
Použité zkratky:  
PPŠ – Preventivní program školy 
RCH - Rizikové chování 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
ŠMP – Školní metodik prevence 
TU – třídní učitel 
 
 

B. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ   
CÍLŮ PPŠ 

 
I. Koncepce základní školy a Strategie prevence rizikových 
projevů chování u dětí a mládeže ve školství na období 2018-2021 
 
Ve škole pracuje metodik prevence, speciální pedagožky, výchovná poradkyně a zároveň 
kariérní poradkyně, asistentky pedagoga.  Preventivní program má zpracovaný nejen 
základní škola samostatně, ale je součástí ŠVP, plánu zájmového vzdělávání (školní družiny a 
školního klubu) a mateřské školy. Škola má od března 2019 inovovaný Krizový plán školy, má 
zpracovaný Traumatologický plán, Plán svolávání, Organizační řád, od června 2020  Školní 
řád. Využívá příručku „Co dělat, když“, „Když se stane neštěstí“.  Mezi nejdůležitější cíle patří 
zlepšení školního klimatu a spolupráce rodičů se školou. Při narovnání vztahu zákonní 
zástupci - škola -  žáci je možné zasahovat do prevence rizikového chování daleko účinněji.  



 

 

                                                                                                

Všeobecné cíle strategie 
- cílená podpora zdravého životního stylu, 
- rozvoj pozitivního klimatu školy a tříd, 
- zvyšování odolnosti vůči rizikovým projevům chování, 
- snížení výskytu rizikových projevů chování, 
- podpora kompetencí a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence, 
- rozvoj spolupráce s rodiči žáků, nabídka přednášek pro rodiče, 
- včasná intervence v případech výskytu rizikových projevů chování. 

 
Dlouhodobé cíle 

Žáci  
- zlepšit sociální klima  
- aktivity dlouhodobého rázu na prevenci rizikového chování a lepší klima třídy 
- rozvíjet kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů, 

kompetence občanské, komunikativní i pracovní, kompetence k učení 
- výchova ke zdravému životnímu stylu  

Zákonní zástupci: 
- pochopit, co je a není rizikové chování a postupy jeho řešení ve spolupráci se 

školou 
- zlepšit přístup zákonných zástupců ke škole 

Pedagogové: 
- zkvalitnit spolupráci výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních 

učitelů 
- zlepšit informovanost o projevech rizikového chování a formách a metodách jeho 

řešení 
- spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí 

Střednědobé cíle  
Žáci: 

- rozvíjet osobnostní a sociální výchovu 
- rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy 
- budovat sebepojetí, také sebeovládání 

Zákonní zástupci:  
- zlepšit informovanost  
- více zapojit zákonné zástupce do akcí školy, zejména mimoškolních 

Pedagogové:  
- individuální přístup k žákům a k jednotlivým projevům rizikového chování,  

vyhnout se paušalizaci 
- vytvářet vlastní aktivity na prevenci rizikového chování  
- dbát na vlastní sociální a  osobnostní rozvoj 
- jednotná koncepce metodického a koordinačního vedení pedagogův oblasti 

rizikového chování 
Krátkodobé cíle 

Žáci 
- aktivity pro primární prevenci  
- pochopení toho, co je považováno za rizikové chování a jak se mu bránit 

Zákonní zástupci: 
- využívat osobní setkání s pedagogy 



 

 

                                                                                                

- být přístupný akcím školy  
- spolupracovat se školskou radou – jednání školské rady jsou volně přístupná 

Pedagogové: 
- využívat osobní setkání s rodiči 
- plnit prvky MPP ve výuce dle harmonogramu 
- využívat konzultací s metodikem prevence, speciálními pedagožkami 
- úzce spolupracovat s třídními učiteli a asistentkami pedagoga 
- spolupracovat s organizacemi v rámci nespecifické primární prevence  

 
II. Vstupní informace a jejich zdroje 
Preventivní program školy byl zpracován podle dostupných podkladů koncepce školy Mgr. 
Renaty Paťukové, ředitelky školy, Školní preventivní strategie, platného školního 
vzdělávacího programu a z informací z pedagogických rad, provozních porad a konzultací s 
pedagogy proběhlého školního roku, z třídních schůzek s rodiči i porad vedení. 
 

1. Sociální a jiné okolí školy 
Základní škola Mšené-lázně je typem venkovské úplné školy, která byla v letech 2006-2008 
zrekonstruovaná a moderně vybavená. Jsme spádovou obcí pro Martiněves, Charvatce, 
Radešín, Louckou, Ředhošť, Ječovice, Podbradec a Brníkov, ale žáci k nám dojíždějí i z jiných 
obcí, např. Budyně n. O. Součástí školy je družina s třemi odděleními s kapacitou 90 žáků, 
školní jídelna pro 300 strávníků, MŠ s kapacitou 75 dětí ve třech třídách. Školu navštěvuje cca 
2/3 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně slabé rodiny, týraní členové rodiny, 
rozvrácené rodiny, neúplné rodiny, komponované rodiny), v loňském školním roce poprvé po 
dlouhé době ubylo  žáků s výchovnými obtížemi. Podle demografického vývoje stoupá počet 
rodin, které musejí za prací dojíždět a rodin, kde jsou noví partneři. Oficiálně nejsou v obci a 
okolí evidovány národnostní menšiny ani lidé, kteří se hlásí k jiné národnosti než české. 
     
2. Informace od pedagogů 
Podle hodnocení pedagogů problémy korespondují s výchovou v rodině. Děti nemají 
stanoveny hranice a pozice v rodině a skupině, nejsou součástí genderově různorodých 
skupin, chybí vliv široké rodiny. Roste faktická osamocenost dětí – ubývá fyzických přátelství, 
ta se často přesouvají do roviny virtuální a děti pak nezvládají chování v kolektivu. Škola se 
z tohoto důvodu zaměřuje zejména na zlepšení vztahových otázek v kolektivu, snaží se 
zajistit vzdělávání a osvětu ke snížení agresivity a vysvětluje problémy se zneužíváním 
návykových látek, kyberšikany, problémům internetové komunikace a záškoláctví.  
 
3. Informace od rodičů 
Z třídních schůzek a z osobních jednáních v minulém školním roce vyplynulo, že rodičům vadí 
hrubé chování dětí ve škole i mimo školu. Mají problém rozlišit šikanování a škádlení. 
Zároveň se mnohdy promítá přístup rodičů ke škole (osobní vztahy s některými zaměstnanci) 
do hodnotících postojů žáků a do jejich chování ve škole. Otevřenost školy vůči nim a 
zlepšení prezentace školy na veřejnosti vycházející od zaměstnanců tento přístup rodičů ale 
již postupně mění z negativního na pozitivní (opět se ukázalo v loňském školním roce).  
Pro rodiče proto již několikátým rokem nabízíme úvodní zářijové třídní schůzky, kde řešíme i 
jejich očekávání od školy a zejména seznámení s třídními učiteli, s vedením školy, školským 
poradenským zařízením a vedoucí zájmového vzdělávání. V mateřské škole organizujeme 
schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem a také po něm, kterých se účastní 



 

 

                                                                                                

vedení školy s výchovnou poradkyní a budoucí třídní učitelkou první třídy. Zároveň také díky 
šablonám I a šablonám II organizujeme setkání s výchovnou poradkyní a dalšími odborníky 
tak, aby rodiče i děti byli lépe připraveni na přechod mezi předškolním vzděláváním a 
základní školou. 
 
4. Informace od žáků  
Informace od žáků  byly získané ze školního parlamentu, rozhovorů s výchovnou poradkyní, 
speciálními pedagožkami a asistentkami pedagoga.  
Žáci vědí, že na škole pracuje školní metodik prevence, výchovná poradkyně, speciální 
pedagožky i asistentky pedagoga, že máme schránku důvěru v přízemí, webové stránky i 
nástěnky v patrech zaměřené na prevenci. Jsou informováni také o tom, že jsem zapojeni do 
projektu Nenech to být, šablon II Naše Mšené – které nabízejí doučování, o aktivitách školní 
družiny, školního klubu, školy. Důvěru mají nejvíce ve své třídní učitele. Využívali třídnických 
hodin i chvilek k tomu, aby řešili třídní problémy. Aktivit se zúčastnily ve většině tříd také 
asistentky pedagoga.  
 
5. Hodnocení PPŠ minulého školního roku  
Ve škole jsme řešili v průběhu uplynulého roku podporované záškoláctví s PČR a OSPOD 
Roudnice nad Labem, chování ve škole se řešilo pomocí výchovné poradkyně, třídní učitelky, 
metodika prevence - zástupkyně ředitelky školy. Bohužel i kvůli vlně koronavirové infekce se 
postoj rodiny a žákyně ke škole v druhém pololetí školního roku nezlepšil. Situaci nahrával i 
fakt, že žáci se výuky v době pandemie koronaviru mohli účastnit jen dobrovolně. 
Dále bylo často řešeno nevhodné chování dětí k sobě a ke školnímu majetku. Často se šetřilo 
nevhodné chování dětí k sobě (vulgarismy získané nejčastěji z domácího prostředí) 
a vzájemná agresivita a to již od 1. ročníku. 
Pokračovala spolupráce s PPP Teplice a SPC Litoměřice, PPP Prahy, nově jsme navázali 
spolupráci s logopedickou poradnou ve Slaném (zejména pro děti v mateřské škole), přičemž 
největším přínosem je spolupráce s OSPOD Roudnice nad Labem a obecními úřady obcí 
Mšené-lázně a Martiněves. Dobře se osvědčila spolupráce s T.J. Sokol Mšené-lázně, naopak 
spolupráce s Lázně Mšené a.s. upadla. Znovuobnovit se nám podařilo spolupráci se  školskou 
radou.  
Velmi dobře funguje spolupráce školského poradenského pracoviště s třídními učiteli 
a vzájemnou spolupráci třídních učitelů a asistentek pedagoga, vedení školy. 
Projekt na prevenci neúspěšnosti původně avizovaný Centrem D8 Roudnice nad Labem se 
v loňském roce neuskutečnil a pro nový školní rok nás také nekontaktovali. 
 
Aktivity pro žáky: 
V rámci možností byly v rozvrhu v pondělí první hodiny ve třídách s třídními učiteli, což se 
osvědčilo. Vzrostl počet třídnických hodin, zlepšila forma a obsah třídnických chvilek, některé 
třídy měly vlastní schránky důvěry. Celoškolní schránka důvěry nebyla ve školním roce vůbec 
využita.  
Na setkání školního parlamentu se řešily aktivity školy. Pokud děti měly nějaké problémy, 
chodily přímo  za učiteli.  
Jsme stále zapojeni do projektu Nenech to být. Z anonymní schránky projektu nám nepřišlo 
žádné oznámení se žádostí o pomoc při řešení šikany.  
V září jsme poslali  roční příspěvek na Charitu k adopci na dálku pro dívku Sowmyu z Indie  - 
4900,- Kč. 



 

 

                                                                                                

Celoročně se věnujeme ochraně zdraví za mimořádných situacích a dopravní výchově, 
zdravému životnímu stylu a také finanční, matematické, čtenářské, informační a 
přírodovědné gramotnosti. 
Žáci měli možnost pracovat v kroužcích, které zahájily činnost v říjnu, školní družina a školní 
klub měly vlastní aktivity. 
Po uzavření školy a následné dobrovolné výuce se povedlo navázat kontakt se všemi žáky 
alespoň nepravidelný. Dětem jsme nabízeli výuku přes Edookit, MS Office 365, školní e-
maily, telefon, osobní předávání či přebírání tištených materiálů ve škole, někteří vyučující to 
podpořili také nahráváním videí, použitím sociálních sítí Skype, Messenger (vše se svolením 
vedení školy a jím také kontrolovatelné). Pro děti pak ještě byly organizované online 
třídnické hodiny V mateřské škole využívali pro předškoláky uzavřenou skupinu na 
facebooku. Pro rodiče fungovaly ty samé komunikační zdroje a realizované online třídní 
schůzky. 
 
Nespecifická prevence pro žáky ve výuce probíhala podle učebních osnov. 
Podpořili ji také některé projekty: LVVZ (pro vrstevnicky různorodou skupinu 40 dětí), 
adventní dílna a vánoční besídky (posezení s třídními učiteli). 
Ve škole se uskutečnily během školního roku 3 třídní schůzky zaměřené na vyhodnocení 
prospěchu a chování žáků. Z toho ta první již v polovině září jako seznamovací s třídními 
učiteli a organizací roku, pak ve čtvrtletí a třičtvrtěletí, k tomu mimořádná schůzka rodičů 
budoucích prvňáčků, schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků. 
Pro rodiče: 
Využívány byly hlavně osobní schůzky či telefonické konzultace. S ohledem na koronavirovou 
krizi jsme rodičům zřídili také MS Office 365, pro lepší zejména e-mailovou komunikaci a také 
pro možnost osobních videohovorů s pedagogy. Byly takto organizovány i třídní schůzky 
v některých ročnících. 
Informace o aktivitách školy sdělujeme průběžně pomocí webu, vývěsky u obecního úřadu, 
na nástěnce ve škole a elektronickou žákovskou knížkou. 
Zájemci z řad veřejnosti se mohli zapojit do vybraných aktivit. 

 
III. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM 
ŠKOLY  
 
1. Výskyt rizikového chování ve škole v minulém školním roce: 
 
Kouření: 

 8.A – řešeno s TU a rodiči 
Kyberšikana: 

 8.A – řešeno s TU a rodiči 

 7. – řešeno s TU a rodiči, řešeno výchovnou komisí 
Lhaní 

 7. – žák obvinil jiného, že má nůž ve škole, řešeno s TU a rodiči 
Nevhodné chování k pedagogům 

 V 8.A třídě – zamkl učitelku v kabinetu, nechal ve dveřích špendlík, řešeno DŘŠ 

 7. – žák vůči pedagogům, po jednání s rodiči žák přešel na jinou školu 



 

 

                                                                                                

 V ŠD žák 5. třídy - řešeno s TU a rodiči, vedoucí ŠD – podmíněné vyloučení žáka ze ŠD 
se nakonec nekonalo 

Podporované záškoláctví 

 V 7. třídě – řešeno s třídní učitelkou, OSPOD, rodiči - neúspěšně 
 
Alkohol, ostatní drogy , sebepoškozování nebyly hlášeny, stejně tak jiné závažné přestupky. 
Drobné přestupky vůči školnímu řádu či společenským normám byly řešeny průběžně 
třídními učiteli, ostatními pedagogy a často stačila pouze domluva dítěti či telefonický 
rozhovor s rodiči (viz záznamy třídních učitelů). 
Dvě děti hledané PČR – ani jedno nebylo z naší školy 
V době uzavření školy a dobrovolné výuky jsme měli jen malý počet dětí, které se 
nezapojovaly pravidelně, měli jsme 100% dětí, které se alespoň občas zapojily. 
 
 
Tabulky převzaty ze školního systému Edookit 
 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                

 

 
 
 
 
2. Výskyt jiného rizikového chování + počet žáků/případů: 

Nebylo nalezeno, oznámeno – nebylo tedy řešeno. 
 
 

C. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 
 

Největší problémy řešíme v současné 5. třídě, 6. a 2. třídě. 
Pokračujeme v osvojování principů sebepoznání, sebehodnocení a v rozvoji kompetencí 
komunikativní, pracovní, k řešení problémů, kompetencí sociálních a personálních  a na 
rozvoj osobnostní a sociální výchovy, výchovu multikulturní a mediální se zaměřením na 
podporu budování kvalitních vztahů a sebepřijetí. 
A to: 

-  budeme pokračovat ve spolupráci s SPC Litoměřice, ÚP Litoměřice, PPP Litoměřice  
a PPP Roudnice  nad Labem, PPP Teplice, PPP Prahy 
-  zajistíme vzdělávání pedagogů v dané oblasti 
-  začleníme do výuky problematiku POKOS (přípravu občanů k obraně státu) 
- začleníme otázky závislostí (drogy, alkohol, gamblerství), etickou a sexuální výchovu 
- zapojíme se do dotačních projektů 
- posílíme napojení školského poradenského pracoviště na rodiče  
- prevenci budeme dál přednostně cílit na první stupeň a předškoláky – navážeme na 
besedy pro rodiče předškoláků a prvňáčků organizované v uplynulém školním roce 

 
 

C. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 
 
1. V oblasti přímé práce pedagogů  
 
Vycházíme z aktuálně platných předpisů, včetně školního řádu, ŠVP, organizačního řádu, 
provozního řádu aj., 



 

 

                                                                                                

Aktualizovaná je nástěnka zaměřená na prevenci v přízemí i v patrech, průběžně 
aktualizujeme také webové stránky. K pedagogům cílíme na pedagogických radách a rovněž 
na provozních poradách, kde jsou o novinkách a potřebách v oblasti prevence rizikového 
chování pravidelně informováni na poradách.  
Jsme zapojeni do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké 
školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání s projektem Naše Mšené. 
 
1.1 Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH 
 
Navázali jsme spolupráci s PaedDr. Lenkou Svobodovou, která nám povede semináře pro 
učitele, vychovatelky i asistentky pedagoga ohledně prevence a komunikace. 
Pokračujeme v nabídce pomoci  od uvádějících učitelů a od metodiků pro začínající učitele. 
 
Další DVPP bude probíhat podle aktuální nabídky NIDV, pcul.cz, e-vaclav.cz  a formou 
samostudia Portál RVP.cz 

  
1.2 Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence RCH 
 

Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Setkávání ŠMP pololetně PPPUK Litoměřice 

Možnost konzultací s vedoucí PPP Teplice 
 
1.3  Způsob spolupráce s ostatními pedagogy 
  

Počty pedagogických 
pracovníků 

Celkem: Podílející se 
aktivně na prevenci 

Nepodílející se 
aktivně na prevenci 

Vedení školy: 2 2 2 

Ostatní učitelé 14 14 0 

Vychovatelé 3 3 0 

Asistentky pedagoga 7 7 0 

 
Školní preventivní tým tvoří výchovná poradkyně, speciální pedagožky a metodička 
prevence, výsledky jednání jsou uvedeny v provozních poradách a na pedagogických radách. 
Výchovná poradkyně si vede asistentky pedagoga a spolupracuje s vedoucí učitelku mateřské 
školy a také s ostatními učitelkami mateřské školy. 

 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI a veřejností 
 

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a PPŠ 
 

Pro rodiče jsou určeny: konzultační hodiny po domluvě kdykoliv, informace elektronickým 
systémem Edookit, webové stránky školy, e-maily v MS Office 365, samozřejmě telefonické 
spojení.  



 

 

                                                                                                

Rodiče jsou seznamováni s činností ŠMP průběžně během celého roku, např. prostřednictvím 
článků ve Zpravodaji, na webových stránkách školy, na nástěnce, na rodičovských schůzkách 
(včetně mimořádných). 
 

2. Aktivity pro rodiče 
 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Dny otevřených dveří  Dne 1. 9. 2020 ZŘŠ 

Třídní schůzky 3x ročně TU 

Jednání školské rady 3x ročně Předseda školské rady 

Besedy pro rodiče ZŠ průběžně Mgr. Helena Prošková 

Aktivity pro rodiče MŠ Viz plán aktivit MŠ Monika Kyzlíková 
Mgr. Helena Prošková 

Aktivity pro rodiče dětí 
v zájmovém vzdělávání 

Viz plán aktivit zájmového 
vzdělávání 

Helena Kejřová 
ZŘŠ 

 
3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Sběr papíru září, duben Vedení školy 

Sběr pet víček pro zvířátka 
v rámci charitativní akce ve 
spolupráci s MŠ 

celoroční Mgr. Alena Rytířová 

Sběr podzimních plodů pro 
zvířátka 

 Mgr. Alena Rytířová 

Mikulášská besídka prosinec Vedoucí ŠD 

Vánoční  prodejní výstava prosinec Vedoucí ŠD 

Velikonoční výstava, jarmark duben Vedoucí ŠD 

Branně sportovní den červen  Mgr. Alena Rytířová 

Školní akademie červen Vedení školy 

šablony II – projektové dny   

 
4. Spolupráce s veřejností  

a) Školská rada  
b) T.J. Sokol Mšené-lázně -  nabídka mimoškolního zájmového vzdělávání 
c) Obec Mšené-lázně, Obec Martiněves – pomoc s problémovými rodiči, nabídka akcí 

(Lampionový průvod, Na kole dětem), volba povolání 
 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a PPŠ 

 
Konzultace po domluvě kdykoliv. 
Žáci jsou seznamováni s činností ŠMP průběžně během celého roku osobně, na webových 
stránkách školy, na nástěnce v přízemí, prostřednictvím článků ve Zpravodaji, na třídnických 
hodinách, třídnických chvilkách. Problematiku je možné také  navrhnout k řešení na 
zasedáních školního parlamentu.  



 

 

                                                                                                

V přízemí školy je schránka důvěry (řešení problémů je individuální – osobní pohovor, 
konzultace s jinými pedagogy, spolupráce s dalšími institucemi, např. PČR, mediační a 
probační služba, SVP) a máme elektronickou schránku důvěry z  projektu Nenech to být. 
Některé třídy mají vlastní schránky důvěry – osvědčily se zejména na druhém stupni a to 
v dříve problémové 7. třídě (nyní 8. třídě). 
 
1.a  Nespecifická  prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov 
 
Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního 
vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které 
nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. 
 

Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Informatika 
5. - 8. ročník 

Seznam se bezpečně  

Prvouka 
1. třída 

Ochrana před neznámem (neznámí lidé, hygiena, bezpečná cesta do 
školy) 

Prvouka/VV 
2. třída 

Jak se zachovat v nesnázích (cizí lidé, nehody, tísňová volání) 

Prvouka/VV 
3. třída 

Na co dávat pozor, opatrnost při styku s cizími osobami, prevence 
nemocí,  

Přírodověda 
4. třída 

Člověk a zdraví, první pomoc, prevence návykových látek 
Dopravní výchova 

Přírodověda 
5. třída 

Zdravý životní styl 

OV 
VKZ 
informatika 
6. třída 

Chování k cizím lidem, zásady společenského chování, šikana, zdravý 
způsob života 
Osobní bezpečí,  
Počítačové desatero (6. - 9.r.) 
Dopravní výchova 
Mimořádné události 

Informatika 
7. třída 

Osobní bezpečí, krizové situace, šikana, deviace, krizová centra, 
počítačové desatero (6.-9.r.) 

OV 
Přírodopis 
HV 
8. třída 

Osobní bezpečí, bulimie, anorexie, AIDS, gamblerství 
Rozhodování v životních situacích, 
Návykové látky, první pomoc, lidské tělo 
Populární hudba a drogy 

VKZ 
Chemie 
PČ 
9. třída 

Zdravý životní styl, návykové látky, první pomoc, slušné chování, 
šikana, sexuální výchova 
Alkohol, toxické látky, otravné látky, drogy a ochrana před nimi 
Mimořádné události, mediální výchova 

 
V rámci 1. školního týdne proběhnou třídnické hodiny věnované adaptaci na školní prostředí. 



 

 

                                                                                                

 -  stmelovací aktivity kolektivu i s pedagogy (i v rámci OČMU, první pomoci, EVVO, dopravní 
výchovy, průřezových témat – OSV, mediální výchovy, etické výchovy a prevence rizikového 
chování) 
 

Etická výchova 
OSV 

Školní řád, klasifikační řád, výchovný řád 
Pravidla bezpečného chování ve škole 
Třídní pravidla 

Dopravní výchova Bezpečná cesta do školy, bezpečné chování v dopravě, rizikové 
chování v dopravě  

Prevence 
rizikového chování 
– Co dělat když, 
Krizový plán školy 

Záškoláctví, rasismus, xenofobie, šikana,  v rodině i mimo ni, 
v přírodě, návykové  látky, závislosti na hrách, lidech, 

Mediální výchova 
 

Kyberšikana, bezpečné chování na internetu 
Vliv reklamy 

OČMU Ochrana člověka za mimořádných událostí - osobní bezpečí, 
bezpečné chování,  

Nález nebezpečných předmětů terorismus, povodně, záplavy, havárie 
zemětřesení, sesuvy půdy, požáry, vichřice, laviny, únik 
nebezpečných látek,  

První pomoc První pomoc, volání na tísňové linky, únikové cesty ve škole, hlavní 
uzávěry vody, plynu, elektřiny, rozmístění hasicích přístrojů 

EVVO Činnosti zaměřené na práci v týmu, kooperaci, sebepoznávání a 
sebereflexe 
Ve spojení s environmentální výchovou – poznávání okolí 

 
V průběhu září bude  vyhlášen cvičný požární poplach s následnou evakuací. 
V podobném duchu bude realizován i závěrečný týden školního roku 
 
III.1  Jednorázové (celoškolní) aktivity pro žáky 
 

Aktivita 
 

Datum  Realizátor 

Šimon Pečenka – interaktivní divadelní 
představení 

V průběhu roku Mgr. Jana Bradáčová 

Nabídka divadla Most – preventivní 
programy 

V průběhu roku Mgr. Jana Bradáčová 

Školní projektové dny – vánoční tvoření, 
velikonoční tvoření 

V průběhu roku třídní učitelé 

Den Země Duben 2021 Mgr. Alena Rytířová 

Branný den Červen 2021 Mgr. Alena Rytířová 

LVVZ 2/2021 Mgr. Alena Rytířová 

ŠvP 6/2021 Mgr. Andrea Pištorová 

 
 
III. 2 Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 
 



 

 

                                                                                                

RCH, které bude řešeno: K.M. /7.r. 

Jak byla situace zjištěna: od pedagogů, přetrvává z minulých let – záškoláctví 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:  
TU, vých. poradce, ŠMP, OSPOD 

Kdy bude situace řešena: průběžně (většinou to odpovídá 2x měsíčně) 

S použitím jakých metod bude intervence vedena:  
pohovor s rodiči, soc. kurátor, v případě potřeby výchovná komise 

Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor se žáky, rodiči, soc. kurátor, VP 
 

 

RCH, které bude řešeno: P.Z. /9.A 

Jak byla situace zjištěna: od pedagogů, přetrvává z minulých let – nevhodné chování vůči 
neped. zaměstnancům školy, vůči spolužákům, ničení školního majetku 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:  
TU, vých. poradce  

Kdy bude situace řešena: průběžně (většinou to odpovídá 2x měsíčně) 

S použitím jakých metod bude intervence vedena:  
hry na třídní klima, na sebepojetí,  – třídnické hodiny – TU 
pohovor s rodiči, soc. kurátor, v případě potřeby výchovná komise 

Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor se žáky, rodiči, soc. kurátor, VP 
 

 

RCH, které bude řešeno: R.V. /3.  

Jak byla situace zjištěna: od TU a dětí - nevhodné chování vůči vůči spolužákům, ničení 
školního majetku 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: TU, vých. 
poradce, ŠMP, OSPOD 

Kdy bude situace řešena: průběžně (většinou to odpovídá 2x měsíčně) 

S použitím jakých metod bude intervence vedena:  
pohovor s rodiči, pohovor s žákem 

Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor se žáky, rodiči, soc. kurátor, VP 
 

 

RCH, které bude řešeno: J.Š./6. 

Jak byla situace zjištěna: od pedagogů, přetrvává z minulých let – nevhodné chování vůči 
zaměstnancům školy, vůči spolužákům – problematické rodinné zázemí 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:  
TU, vých. poradce, etoped 

Kdy bude situace řešena: průběžně (většinou to odpovídá 2x měsíčně) 

S použitím jakých metod bude intervence vedena:  
sebepojetí,  – třídnické hodiny – TU 
pohovor s rodiči, v případě potřeby výchovná komise 

Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor se žáky, rodiči, VP 
 

 

RCH, které bude řešeno: S.E. / 6. 



 

 

                                                                                                

Jak byla situace zjištěna: od pedagogů, přetrvává z minulých let – nevhodné chování vůči 
zaměstnancům školy + lhavost (viz následek loňského incidentu) 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:  
TU, vých. poradce 

Kdy bude situace řešena: průběžně (většinou to odpovídá 2x měsíčně) 

S použitím jakých metod bude intervence vedena:  
pohovor s rodiči, v případě potřeby výchovná komise 

Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor se žáky, rodiči, VP 
 

 

IV. Nespecifická prevence - Volnočasové aktivity pro žáky organizované 
školou 

 

Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání  Vedoucí programu 

Přírodovědný týdně Mgr. Alena Rytířová 

Keramika pro 1. a 2. stupeň a ŠD týdně Olga Marejková 

Pohybové hry týdně Lucie Šustková 

Klub zábavné logiky a deskových 
her 

týdně Bc. Barbora Rytířová 

Čtenářský týdně Jana Linhartová 

Sborový zpěv týdně Vít Vávra 

Doučování – vybraní žáci ve 
vybraných předmětech 

týdně pedagogové /např. AJ – 
Vlastimil Kašík) 

 
 

V. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI  PREVENCE  RCH 
- V rámci aktivit po vyučování jsme připravili opět množství kroužků zájmového 

vzdělávání i realizovaných školou, spolupracujeme se soukromými lektory angličtiny, 
které ve škole nabízejí dětem kroužky anglického jazyka.  

- Školní družina pracuje již od 6,00 h. a mohou v ní počkat děti na vyučování, s ohledem 
na zájem rodičů končí až v 17,10 h. 

- Školní parlament pro 4. – 9. ročník 
- Třídnické hodiny, třídnické chvilky 
- Provozní a pedagogické rady (ped. sbor i ostatní zaměstnanci školy) – řešení krizových 

situací,  
- Hrací koutky dle zájmu tříd v učebnách 
- Relaxační místnost 
- Volný přístup na školní hřiště v době školního vyučování i v době volna 
- Dohled nad dětmi v době obědové pauzy 
- Kamerový systém  
- Pravidelné obchůzky školy – školník 

 
 

VI. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
  
Organizace Jméno  Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

PČR prap. Pavla Kofrová 725072417 



 

 

                                                                                                

Soc. odbor Roudnice n. L. Věra Bruderhansová, DiS. 416850017 

Soc. kurátor Bc. Eva Nováková 416850017/728201440 

OÚ Mšené-lázně Ing. Josef  Bíža 416865352 

OÚ Martiněves Luboš Tydlitát 416866044 

Školská rada Rostislav Lariš  

 
VII. EVIDENCE A EFEKTIVITA  
 
Tento Preventivní program školy bude vždy aktualizován pro nový školní rok do 30. 9.   
V průběhu školního roku bude vyhodnocován průběžně po akcích a koncem školního roku. 
Upravený preventivní program bude uložen u ředitele školy (později v archivu školy) 
a bude zasílán příslušným institucím, které o něj projeví zájem. 
 

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  Podpis ředitelky školy 

Seznámení ředitelky školy s PPŠ   

Seznámení pedagogického sboru školy s PPŠ   

 
 

Vypracováno ve 2 výtiscích, 1. uložen u ŘŠ, 2. pro potřebu ŠMP 
 
 
 


