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1. Charakteristika školy, současný stav 

Základní škola je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí. Právní subjektivitu získala 

k 1. 1.1994. 

Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. V současné době ji 

navštěvují 304 žáci. Vyučování v 1. až 9. ročníku probíhá dle vlastního ŠVP. Celkem 15 tříd a 

12 odborných učeben se nachází ve dvoupodlažní budově školy. Každá třída 1. i 2. stupně má 

svou kmenovou třídu. 

Pro odbornou výuku jsou k dispozici odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 

anglického, německého a francouzského jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy. Učitelé 

mají k dispozici odborné kabinety. 

Dále jsou k dispozici 2 učebny výpočetní techniky, učebna s interaktivní tabulí, 

připojení na internet je samozřejmostí již téměř v celé budově. Většina tříd 1. stupně byla 

letos nově vybavena interaktivitou. Pro výuku je také využívána školní aula a tělocvična, 

cvičná kuchyně, audiovizuální učebna, pro volnočasové aktivity keramická dílna. Na 

pozemku školy se nachází víceúčelové sportovní hřiště, pavilon dílen, a skleník. Součástí 

školy je školní jídelna a kiosek s občerstvením. 

Ve výuce škola zavedla vlastní školní vzdělávací program, širokou nabídku 

volitelných předmětů, cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština) a 

volnočasových aktivit. Škola se také zapojuje do ekologických a preventivních akcí a 

projektů. Žáci se aktivně podílejí na chodu školy, od školního roku 2006-2007 se pravidelně 

schází Školní parlament. 

             Pro žáky 1. až 5. ročníku je otevřena školní družina. Má k dispozici vlastní prostory i 

sociální zařízení, samostatný vchod. Družina je vybavena množstvím her, stavebnic a hraček, 

vlastní knihovnou a videotékou. V areálu školy má vyhrazený prostor se zahradním domkem, 

pískovištěm a prolézačkami.  

V odpoledních hodinách si žáci mohou vybrat z pestré nabídky kroužků. Naše základní škola 

je školou s dlouhou historií a s celou řadou školních tradic. 

 

 

1.1 Riziková místa školy 

Škola se nachází v atraktivní lokalitě městské části Střekov, obklopena zelení a 

vlastním pozemkem se zahradou a hřištěm. Její nevýhodou je však blízkost dvou ubytoven a 
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parčík přes ulici, kde se občas scházejí „problematičtí obyvatelé“, uživatelé OPL,…atd. 

Parčík bývá i dějištěm agresívního chování, napadání žáků, stejně tak místem pro schůzky 

„kuřáků“ apod. 

 Sociální skladba žáků školy je poměrně různorodá, většinu tvoří žáci rodin tzv. 

střední třídy, ale část žáků navštěvujících naši školu je také z  rodin sociálně slabých nebo na 

hranici sociálního vyloučení (bydlících právě na zmíněných ubytovnách). Školu navštěvují i 

žáci romského etnika a žáci jiných národností. Z těchto specifik vyplývá i možnost vyššího 

výskytu rizikového chování mezi žáky- netolerance, agresivní chování, šikana, kouření, 

užívání alkoholu a OPL. Velmi opodstatněná je i nutnost multikulturní výchovy a podpora 

vzájemné tolerance a úcty k jiným etnikům, kulturním projevům a zvláštnostem. 

Mezi riziková místa v naší škole počítáme prostory WC, spojovací chodby mezi 

oběma křídly budovy, chodbu a prostory u tělocvičny, část vestibulu u kiosku, dále pak 

prostory školní zahrady a dílny. 

K problémům, souvisejícím s těmito prostorami, patří kouření, vymáhání zapůjčení 

peněz k nákupům v kiosku, agresivní chování, především starších žáků vůči mladším, 

vandalismus, ničení školního majetku. 

Informace o těchto problémech škola získává od pedagogů (diskuse s žáky v rámci 

vyučování i třídnických hodin, dotazník…), žáků (rozhovor, anketní šetření…), případně  

rodičů . 

Škola se snaží tyto problémy eliminovat preventivními aktivitami, zvýšeným počtem 

dozorů, pohovory se žáky a kontaktováním rodičů (při zjištění rizikového chování). 

 

1.2 Hodnocení MPP školního roku 2012-13: 

        a) realizované aktivity a jejich hodnocení: 

 Září: 

 Slavnostní zahájení školního roku – vítání prvňáčků  

5. 9. Zahájení školního roku- odpolední  program- 3. B 

11.9. Školní řád a jeho dodržování- 1. A  

16.9. Ústecký půlmaratón – 30 žáků 2. st. 

17.9. Cafe Aussig- divadelní představení- 9. AB 
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26.9. Atletický čtyřboj- 20 žáků 2. st.   

Říjen: 

2.10. Přespolní běh- 24 žáků 2. st. 

3. -5. 10. Outdoorový pobyt- Telnice- 3. B + 8. tř. 

9.10. Návštěva úřadu práce- 9. A 

16.10. Návštěva úřadu práce- 9. B 

12.10. Malá kopaná- 12 žáků 6. + 7. tř. 

16.10. Světový den výživy- beseda+ výtvarné práce- 4. tř. 

17.10. Exkurze na SPŠ Stříbrníky-Výukový den pro ZŠ- 9. AB 

             Malá kopaná- 12 žáků 6. +7.tř 

              Přespolní běh- UJEP – 16žáků 

30.10. Prezentace SŠ obchodu a služeb na ZŠ Karla IV. - 9. AB 

Listopad: 

7.11. Beseda s kurátorem- Děti a právo- 8. tř. 

8.11. Veletrh vzdělávání 9. AB, 8. tř. 

9.11. Olympiáda v ČJ- školní kolo- všichni žáci 8., 9. AB 

13.11. Příběhy bezpráví- 9. AB 

14.11. Kino- Kozí příběh o sýru (odpolední program)- 3. B 

30.11. Šmoulí noc- 1.- 3. roč. 

Prosinec: 

3. + 5. 12. Beseda s neslyšícím- pravidla komunikace- 9.AB, 7.tř. 

4. + 5. 12. Střekovská laťka - 6.- 9. roč.- Bednář 

5.12. Čertíkovský den- 3.B 

12.12. Vánoční trhy + kulturní program (celá škola) 

13.12. Turnaj v přehazované - 4.+5. roč. 
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15.12. Lyžování s vozíčkáři- 8. roč. 

19.12. Smaltování šperků- žáci 7., 8. tř. 

20.12. Kino- taneční film Let´s dance- 5.- 9. roč. 

Leden: 

18.1. Jeden svět na školách- dokument o dětské práci (Malavej) 

21. -25. 1. Finanční gramotnost- 4. tř. 

29. -31. 1. -  Kamarádství a pomoc v nouzi- 1.A 

Únor: 

4.2. Naše město- 4. tř. 

5.2. Rodina -1. A 

13.2. Šetření energiemi- 4. tř. 

15.2. Beseda s kurátorem- Děti a právo- 9. A 

19.2. Beseda s kurátorem- Děti a právo- 9. B 

25.2. Śikana a kyberšikana- beseda (Neštěmice)- 5 žáků 7.-9.tř. 

Březen: 

4.3. Beseda s kurátorem- Děti a právo- 7.t ř. 

18.-22.3. Nemoc a předcházení úrazům- 1.A 

18.-20.3. Březen měsíc knihy- 4. roč. 

20.3. Planeta Země 3000- Madagaskar (VV pořad) - 5.-9. roč. 

21.3. Návštěva galerie- Litoměřice-3.B 

22.3. Jeden svět- festival filmů o lidských právech+ beseda- 7., 8.,9. AB 

+   9.AB skupinový projekt Jeden svět- vystaveno v prostorách školy 

22.3. Březen-měsíc knihy aneb společné nocování s knížkami- 3.B 

Duben: 

Česko mýma očima- výtvarná soutěž- 4.-5. tř. 
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Květen: 

6.5. Den matek- 4.tř., Den vody- 1.A. 

7.5. Projektový den „Novoveský potok“- 2.st. 

8.5. Výlet na Vysoký Ostrý- 3.B 

16.5. Návštěva psího útulku- 3.B 

22.5. Volný čas a návykové látky- beseda- 10 žáků 2. st. 

29.5. Mladý záchranář- soutěž- 4 žáci 8. tř. 

29.5. Kinderiáda (pořadatelé žáci 8.-9. roč.+ soutěž 10 žáků 1. st.) 

31.5. Keltské nocování -3.-9. roč. 

Červen: 

13.6. Atletika pro žáky 1. st.- 8.tř. 

14.6. Zvířátkové nocování- 1.-3.tř. 

19.6. Atletika pro MŠ- 8.tř 

19.-21.6. Školní výlet- Telnice-3.B+8.tř, 

1.-9. tř.- školní výlety a třídní akce 

27.6. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky 

Sportovní olympiáda, schodoběh, třídní akce a výlety na závěr školního roku, poslední 

zvonění 

V průběhu celého školního roku: práce školního parlamentu, sportovní akce a soutěže, 

olympiády a soutěže – MA, ČJ, D, Z, PŘ, akce MaK  

 Akce školní družiny: 

30.9. Sváťovo divadlo 

12. 11. Praha - království železnice (sobota) 

21. 12. Vánoční besídka 

27. 1. Výlet do cukrárny 

25. 2. Praha - Čokoládový dům (sobota) 

21. 4. Liberec - Dinopark (sobota) 
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1. 6. Dětský den – soutěže na školní zahradě o ceny 

 

  

Dlouhodobé a kontinuální preventivní programy ve š. r.  2012-13 

• 6.A a 6.B – Dlouhodobý preventivní program (pro každou třídu zvlášť) v délce 8 

hodin –zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě, posílení kladných vazeb a žádoucích 

vzorců chování, rozvoj sociálních dovedností. Program byl zadán na základě 

vyhodnocení nepříznivé situace v původní 5. třídě (třídy byly spojeny)- skupinkování, 

netolerance, agresivita, nežádoucí vzorce chování. Realizace: RELIéF - poradenské a 

vzdělávací centrum WHITE LIGHT I., o.s. , září- listopad / 2012. 

 

• 6.-9. ročník - pokračování v preventivním programu Kreativní prevence pro všechny 

- kontinuální, dlouhodobá specifická primární prevence založená na interaktivních, 

zážitkových a kreativních činnostech (kreativní výuka, interaktivní soutěže a hry, nácvik 

modelových preventivních situací, využití prací  žáků pro další působení a pro prezentaci 

školy v oblasti primární prevence, beseda, anketní šetření na počátku a konci projektu). 

Zaměření na konkrétní formu rizikového chování: 

6. ročník- netolerance, agresivita, 7. ročník- kouření,  8. ročník- alkohol, 9. ročník –

experimentování s omamnými a psychotropními látkami. 

         Z přehledu je patrné, že v průběhu minulého školního roku se na naší škole uskutečnila 

celá řada preventivních akcí. Kromě preventivních aktivit zařazených do běžného vyučování 

se žáci zúčastnili dalších aktivit, ať předem plánovaných nebo plánovaných až v průběhu 

školního roku dle momentální situace či nabídky. Proběhly pro naši školu akce již tradiční 

(vítání prvňáčků, spaní ve škole, dopravní výchova, beseda s policií, kurátorem) i řada akcí, 

které pořádali vyučující pro žáky ve svém volném čase – o víkendu či o prázdninách. Jejich 

smyslem nebylo jen vhodné trávení volného času, další vzdělávání a poznávání, ale také 

preventivní působení, upevňování vzájemných vztahů mezi žáky i mezi žáky a učitelem. 

                 Za významné v oblasti prevence lze také považovat vrstevnické působení-  pomoc 

starších žáků mladším při pořádání atletických akcí, nocování, v rámci ŘVV, skupinové 

preventivní projekty a samozřejmě celoroční práci školního parlamentu. 

                Jako přínosné lze také hodnotit zapojení 6. tříd v dlouhodobých projektech. Žáci 

sami většinou hodnotili svou účast v těchto projektech jako přínosnou, realizované aktivity je 
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bavily, většinou se mírně zlepšily vztahy mezi dětmi ve třídě, žáci se lépe poznali a začali se 

více respektovat. 

               Svůj smysl měla jistě i realizace dlouhodobého preventivního programu Kreativní 

prevence pro všechny, jehož se zúčastnila většina tříd 2. stupně. Žáci se blíže seznámili 

s danou oblastí rizikového chování, ale také utužili své vztahy a vzájemnou spolupráci při 

diskusích a společných činnostech a nácviku modelových preventivních situací. 

                Minimální preventivní program je hodnocen průběžně během roku. O jeho 

výsledcích, úspěšnosti i realizovaných aktivitách jsou všichni informováni na pedagogických 

radách, případně zainteresovaní pedagogové průběžně při poradách, které jsou svolávány dle 

potřeby a závažnosti situace. Celkově je MPP vyhodnocen na konci školního roku školním 

metodikem prevence ve spolupráci s pedagogickým sborem školy. Vždy je zjišťována 

efektivita a účinnost aktivit – diskusí, dotazníkem,…  Lze vyvodit závěr, že aktivity 

realizované v loňském školním roce splnily svůj účel- přispěly k prevenci rizikového chování.  

 

b) řešené formy RCH: 

             V minulém období bylo z jednotlivých forem rizikového chování nejčastěji řešeno 

záškoláctví (včetně skrytého), problémové chování, neplnění školních povinností, opakované 

přestupky proti školnímu řádu, dále byla řešena netolerance vůči spolužákům, agresivní 

chování, opakovaná kyberšikana a kouření v prostorách školy. Při řešení těchto problémů 

škola spolupracovala především s rodiči, OSPOD, příp. Městskou policií a Policií ČR. Jako 

velmi úzkou, pružnou a přísnou lze považovat spolupráci s kurátorem Bc. Borovičkou. I 

nadále se naše škola chce zaměřit na co nejužší spolupráci s rodiči, propojení s rodinou, 

dlouhodobou práci s kolektivem třídy. 

          Při řešení kouření je škola bohužel omezena malými kompetencemi, rodina často toto 

rizikové chování doma toleruje či dokonce podporuje, stejně jako zneužívání alkoholu dětmi a 

mladistvými do 18 let, což bohužel opět potvrdilo anketní šetření mezi žáky. Bohužel jsou 

tyto formy RCH velmi tolerovány i celou společností. 

        

2. Cíle MPP 

Hlavním cílem primární prevence na naší škole je zvyšování odolnosti žáků vůči 

všem projevům rizikového chování. To spočívá především v navození příznivého sociálního 

klimatu na škole a podporování rozvoje znalostí a sociálních dovedností žáků, jež jim umožní 
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činit informovaná rozhodnutí ve vztahu k různým formám rizikového chování. Primární 

prevence je zaměřena na tyto oblasti: 

a) předcházení:  

� záškoláctví 

� vandalismu 

� šikaně, rasismu, xenofobii 

� kyberšikaně, netolismu (virtuální drogy), patologickému hráčství  

� užívání návykových látek (tabák, alkohol, OPL) 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

� domácího násilí 

� týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

� ohrožování mravní výchovy mládeže 

� poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

c) budování pozitivního klimatu na škole, navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu             

.    mezi žáky navzájem i mezi žáky a vyučujícími 

� rozvíjet u žáků dovednost komunikace a nenásilného zvládání konfliktů, budovat a 

upevňovat pozitivní vztahy mezi žáky, třídní kolektiv 

� zvyšování sociálních kompetencí – rozvíjení sociálních dovedností 

� výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času 

� zvyšovat právní vědomí a vést žáky k zodpovědnosti za svá jednání  

� vzdělávání pedagogických pracovníků 

� spolupráce rodiny a školy, spolupráce s ostatními organizacemi 

 

3.  Práce pedagogického sboru a vedení školy 

3.1 Úkoly a vzdělávání školního metodika prevence 

 

            ŠMP metodicky vede a koordinuje prevenci na škole. Na každý rok ve spolupráci 

s ostatními pedagogy připravuje MPP. Sleduje projevy rizikového chování a jejich řešení, 

seznamuje se s novými poznatky v oblasti PPRCH, dále se sebevzdělává. Úzce spolupracuje 

s výchovným poradcem, vedením školy i ostatními pedagogy. Účastní se porad a školení 

týkajících se prevence, tvorby MPP. 
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ŠMP má vyčleněné konzultační hodiny, které byly na začátku roku sděleny TU a žákům+ 

působí v době, kdy je potřeba. Ostatní jednání (např. s rodiči) probíhají dle předchozí 

domluvy.  

 

3.2 Práce a vzdělávání pedagogů 

 

Předpokladem úspěšné prevence v oblasti rizikového chování je spolupráce celého 

pedagogického sboru a vedení školy se ŠMP. Informovanost probíhá prostřednictvím porad a 

individuálních setkání. Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností souvisejících s 

prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech pedagogů a dalším vzdělávání na 

seminářích, přednáškách, akreditovaných kurzech. Pro pedagogy je metodickým pomocníkem 

ŠMP. 

Třídní učitelé spolupracují na realizaci preventivních aktivit. Dle potřeby zavádějí 

třídnické hodiny a provádějí monitoring výskytu rizikového chování. 

Všichni pedagogičtí pracovníci ve výuce svých předmětů provádějí primární prevenci. 

 DVPP v oblasti PPRCH ve školním roce 2012-13: 

• Třídní klima- Mgr. Sedlecká, Mgr. Jelínková (14.11.2012) 

• Multipolis- Mgr. Zimová (23.11.2012) 

• Drogy a volný čas- Mgr. Zimová (22.5.2013) 

4. Spolupráce se žáky 
PPRCH je na škole uskutečňována v rámci vzdělávacího procesu, volnočasových 

aktivit, školních akcí i jednorázových akcí tříd, které se nezřídka uskutečňují i v odpoledních 

hodinách mimo vyučování nebo o víkendu.  

Žáci se v případě potřeby mohou se svým problémem obrátit na kteréhokoli 

vyučujícího. Ten posoudí závažnost problému a případně ho řeší ve spolupráci s TU, ŠMP, 

VP, vedením školy či dalšími institucemi. Upřednostňujeme uplatňování individuálního 

přístupu k žákům a respektování jejich zvláštností (věkových, sociokulturních,…). 

Schránka důvěry – umístěna vedle kanceláře zástupkyně ředitele, v současné době slouží pro 

řešení vrstevnických vztahů.  
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Nástěnky prevence – naproti schránce důvěry a ve druhém patře na obou chodbách. Zde jsou 

zveřejněny informace k problematice rizikového chování, kontaktní telefonní čísla a webové 

stránky institucí, kam se mohou žáci nebo jejich rodiče v případě potřeby obrátit. 

 

 

5. Spolupráce s rodiči 
Rodiče jsou informováni prostřednictvím ŽK, osobního pohovoru, třídních schůzek, 

webových stránek školy, letáčků, nástěnek. Se školním řádem jsou seznámeni prostřednictvím 

žákovských knížek, důležité informace (docházka, omlouvání,…) jsou opět připomenuty na 

třídních schůzkách, úplné znění ŠŘ  je uvedeno na webových stránkách školy. 

Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku s pedagogy, ŠMP, VP, vedením 

školy. Krizové situace jsou řešeny okamžitě. 

Rodiče mají možnost se zapojit do akcí pořádaných školou, pomáhají při organizaci 

těchto akcí. Jejich zapojení je vždy vítáno.  

Škola nabízí spolupráci a pomoc rodičům, jejichž dítě má nějaký handicap – vytvoření 

individuálních plánů, dále pomoc rodičům, jejichž dítě má problémy s nestandardním 

chováním či návykovými látkami, dále nabízí individuální konzultace, kontaktní adresy 

externích zařízení. 

 

6. Spolupráce s externími subjekty  

Pedagogicko - psychologická poradna Ústí n/L 
Policie ČR 

Městská policie- odd. Střekov 

Magistrát města Ústí n/L – odd. sociální prevence 

Magistrát města Ústí n/L – odd. sociálně – právní ochrany dětí 

Středisko výchovné péče - ETOP 

Reliéf – poradenské a vzdělávací centrum, o.s.Spirála, Poradna pro mezilidské vztahy, NIDV 

Krajská hygienická stanice, Kontaktní centrum Drug-out, Člověk v tísni,… 

 

7.  Znalosti a kompetence, které by si měli žáci prohloubit  

• informační složka: 
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soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy,  

vytváření důvěryhodných poradenských služeb 

• postojová složka:  

utváření postojů ke společnosti, toleranci odlišností lidí i kultur, zdravému životnímu stylu, ke 

zneužívání návykových látek a odchylkám v chování 

• dovednostní složka: 

zdokonalování dovedností v sociální komunikaci, kritické myšlení a správné rozhodování 

zvládání sociálních vztahů a stresových situací, využívání pomoci druhých (rodiny, učitelů, 

center…), odmítnutí nevhodných postojů a norem chování, návykových látek, smysluplné 

využívání volného času 

 

8. Metody a formy motivace žáků v oblasti prevence RCH 

• vzdělávací proces (výklad, samostatné práce žáků, výtvarné práce, koláže, slohové 

práce na určená témata, referáty, práce s tiskem, využití internetu, párová a skupinová 

práce, videoprojekce s následným rozborem, interaktivní výuka, hry, …) 

• besedy, rozhovory, přednášky, semináře, ankety, konzultace, modelové situace, 

soutěže, exkurze, letáky  

• schránka důvěry 

• školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, kulturně vzdělávací akce  

 

 

9. Program preventivních aktivit pro žáky školy 

9.1 Nespecifická primární prevence 

         Jedná se o veškeré aktivity v oblasti PPRCH (součást ŠVP i mimo něj), které 

nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. 

 

9.1.1 Hlavní aktivity a zaměření v oblasti PP 

1. STUPEŇ 

1. – 3. ročník 
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– výchova ke zdravému životnímu stylu a bezpečnému chování- prevence úrazů, 

bezpečnost při práci a sportu, cestě do a ze školy, na silnici, na kole,  při zimních 

hrách, péče o zdraví-zdravá strava, pitný režim, prevence onemocnění,obezity, 

očkování, prevence poranění, zákl. hygienické návyky, správné držení těla, tužky, 

sezení v lavici, střídání odpočinku a práce,1.pomoc při úrazu, prevence závislostí, 

kyberšikana, význam volnočasových aktivit 

– základy etické a právní výchovy- mezilidské vztahy, pravidla slušného chování, 

tolerance, řešení konfliktů, prosba, omluva, odmítnutí komunikace, smysl pro 

spravedlnost, úcta, pomoc slabším, multikulturní výchova 

– navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole- společné stanovení a zažití 

pravidel soužití mezi žáky a učiteli, přátelství, kamarádství a jeho význam pro lidský 

život, sebevědomí, sebedůvěra, potřeba vzájemné pomoci, poznávání jiných, 

uvědomování si vlastní osobnosti, pravidla fair play, 

– odhalování specifických poruch učení 

– zlepšení informovanosti žáků, besedy 

 

4. – 5. ročník  

– výchova ke zdravému životnímu stylu a bezpečnému chování – bezpečnost při práci, 

protidrogová prevence,  hygiena, zdravá výživa, osobní bezpečí, péče ozdraví, zdravá 

výživa,  ochrana zdraví, bezpečí o prázdninách, dopravní výchova, sex. výchova 

– rozvoj etického a právního vědomí- mezilidské vztahy, multikulturní výchova, soužití 

lidí, chování, mezilidské vztahy 

– všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik 

– zvýšený důraz na spolupráci s rodiči 

– nabídka volnočasových aktivit 

 

Školní družina- úkoly: 

Bezpečnost a ochrana zdraví, výchova k dopravní kázni, prevence drogové závislosti a šikany, 

rozvoj společenského chování, rozvoj hygienických návyků, zvládání mimořádných situací 

-spolupráce s tř. učiteli: podchytit talentované žáky, zařazení do kroužků,řešení kázeňských 

přestupků, individuální přístup 

 

2. STUPEŇ 
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  6. ročník 

– vhodná náplň volného času, zdravý životní styl  

– rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince – násilí v rodině 

– rizika zneužívání návykových látek a jejich dopad na zdraví (alkohol, kouření), 

způsoby odmítání a nácvik způsobů odmítání 

– komunikace, mezilidské vztahy, řešení konfliktů, šikana, rasismus 

– ochrana člověka při mimořádných událostech, krizových situacích 

– kontaktní centra, centra odborné pomoci 

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci i sportu, osobní bezpečí 

– péče o duševní a tělesné zdraví, zdravá výživa 

– prevence- přenosné choroby  

 7. ročník 

– komunikace mezi lidmi, kulturní diference, solidarita, kultura chování 

– mezilidské vztahy – diskriminace, rasismus, xenofobie, pomoc potřebným, řešení 

konfliktů 

– zdravý styl života, zdravá výživa, prevence infekčních chorob, 

– sexuální výchova – vztahy mezi dívkami a chlapci 

– osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí 

– drogy a jejich dělení, rizika, prevence 

– kyberšikana a rizika sociálních sítí 

– sebepoznání a sebehodnocení, podpora zdravého sebevědomí 

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci i sportu 

 

   8. ročník 

– závislosti- alkoholismus, kouření, drogy, gamblerství, netolismus…rizika pro zdraví, 

nácvik odmítnutí, kontaktní centra 

– rozvoj sebepoznání a sebepojetí, sebehodnocení, asertivita, empatie 

– řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty a jejich řešení 

– agresivita, šikana, různé formy násilí- předcházení těmto projevům 

– plánované rodičovství, ochrana před sexuálně přenosnými chorobami 

– zásady zdravé výživy a životosprávy 

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci i sportu 
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    9. ročník 

– zodpovědné sexuální chování, předčasná sexuální zkušenost, sexuální kriminalita, 

prevence přenosných chorob, AIDS 

– volba životního partnera 

– sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem 

– komunikace mezi lidmi, kultura chování 

– právní odpovědnost, trestní normy, hranice trestní odpovědnosti – Policie ČR 

– kyberšikana a rizika sociálních sítí 

– mezilidské vztahy, řešení konfliktů  

– zdravý styl života, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, prevence infekčních chorob 

– sebepoznání a sebehodnocení, podpora zdravého sebevědomí 

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci i sportu, mimořádných událostech 

 

9.1.2 Plánované akce pořádané školou- 2013-14 

září 

Slavnostní zahájení školního roku – vítání prvňáčků  

Sportovní soutěže 

Nabídka kroužků 

Výtvarná soutěž zadaná PČR- Domácí násilí 

říjen  

sportovní soutěže- kopaná, přespolní běh… 

Zahájení činnosti kroužků 

6.-9.tř.-dotazníkové šetření- vztahy, netolerance, agresivita, vztah k alkoholu, kouření a 

drogám + vyhodnocení 

9.AB- návštěva úřadu práce 

9.AB.- výukový den na SPŠ Stříbrníky 

outdoorový pobyt 9.+1.tř.,zaměření na spolupráci, preventivní aktivity v přírodě 

listopad 

Projekt –celá škola- Den zdraví a prevence 

Exkurze, akce k profesní orientaci vycházejících žáků 

Příběhy bezpráví -9.roč. 

Veletrh vzdělávání  -9.roč. 

Prezentace  SŠOS -9.roč. 
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Přednáška PČR – domácí násilí, právní vědomí  - 6.-7. roč. 

Návštěva Kontaktního centra Drug-out- 7. třídy 

Beseda s kurátorem - 7.-9. roč. 

Nocování ve škole 

Prosinec 

Střekovská laťka- skok vysoký 

Mikuláš  

Vánoční trhy 

Třídní vánoční besídky, akce, soutěže 

leden 

Videoprojekce, propagační pořady VZP. 

TV soutěže, příprava LVVZ. 

Únor 

Lyžařský kurz (?) 

březen 

filmový festival Jeden svět + beseda o lidských právech a jejich porušování 

duben 

prevence úrazů- osobní bezpečí, dopravní kázeň, práce na zahradě 

Nocování ve škole 

 

květen 

Škola v přírodě/ sportovní kurz (?) 

červen 

Den dětí – Štafetový maratón  

Třídní výlety  

Sportovní olympiády  

Rozloučení s 9.třídou 

Schodoběh  

Poslední zvonění  

• Plán je pouze orientační, termíny budou upřesněny, bude doplněn o další aktivitydle 

aktuální nabídky v průběhu školního roku. 

V průběhu celého školního roku: Práce školního parlamentu, sportovní akce a soutěže, 

olympiády a soutěže – MA, ČJ, D, Z, PŘ, akce MaK  
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9.1.3   Projekty - dlouhodobé preventivní aktivity: 

Bezpečí dítěte (Besip-PČR,Hasiči,ČK,Magistrát UL) 
Les ve škole, škola v lese  (sdružení Tereza) 

Ekoškola   (sdružení Tereza)-mezinárodní projekt 

Region (EU, UJEP) 

Recyklohraní    (ASEKOL, EKOBAT,EKOKOM, EKOLAMP) 

Ajax (Městská policie)-dle nabídky 

Dopravní výchova (Městská policie) 

Sever školám, školy sobě  (Sever- středisko ekologické výchovy)  

Řešení vrstevnických vztahů  (Vzděl. Institut ochrany dětí, VIOD, MŠMT,EU) 

- žáci zapojení do projektu by měli  komunikovat v krizových situacích, zasahovat při 

konfliktních reakcích svých vrstevníků, být pomocným článkem učitelů, včas upozornit na 

šikanu v různých podobách, na nevhodné chování některých žáků, na rasovou a jinou 

nesnášenlivost, na symboliku vyskytující se mezi dětmi. Školení prováděl tým lektorů- 

kriminalistů. Projekt je českou podobou anglického ,,CHIPS“,ze kterého vychází. Garantem 

projektu je Mgr. V. Zimová, spolupracovníkem Mgr. P. Ťupek. 

 

9.1.4 Volnočasové aktivity pro žáky 

Kroužek AJ (2. třída) – Mgr. P. Jirátová  

Badminton -  Mgr. L. Jelínková 

Atletika (1. třída) – Mgr. J. Mouchová 

Atletika (2. třída ) -  Mgr. D. Srnková 

Atletika (3. – 9. ročník) - Mgr. J.Bedenková 

Pohybové hry – Mgr. P.Bednář 

Flétna – Mgr. J.Mouchová  

Game maker – J.Dümont 

Photoshop, virtual tuning - J.Dümont 

Keramika - Mgr. V.Zimová, Mgr. L. Novotná 

Papírový modelář – P. Vobůrka 

Anglický jazyk- P. Vobůrka 

Matematika (9.+ 8. roč.)- Mgr. J. Bedenková 

Zeměpisný klub- Mgr. L. Jelínková 



21 

 

+ školní družina, školní víkendové a prázdninové akce 

 

 

9.2 Specifická primární prevence 

           Aktivity, které reagují na specifickou situaci v třídním kolektivu, která byla zjištěna na 

základě šetření. Vždy se jedná o dlouhodobé aktivity.  

• 6.-9. ročník - pokračování v preventivním programu Kreativní prevence pro všechny 

- splňuje kontinuální, dlouhodobou specifickou primární prevenci založenou na interaktivních, 

zážitkových a kreativních činnostech (kreativní výuka, interaktivní soutěže a hry, nácvik 

modelových preventivních situací, využití prací  žáků pro další působení a pro prezentaci 

školy v oblasti primární prevence, beseda, anketní šetření na počátku a konci projektu). 

Anketním šetřením a besedami se žáky i rodiči byl prokázán zvýšený výskyt 

rizikového chování mezi žáky- netolerance k jiným kulturám, agresivita, šikana, 

záškoláctví. U žáků přibližně od 6. ročníku byl zjištěn zvýšený výskyt kouření, od 7. 

ročníku užívání alkoholu, u vyšších ročníků experimentování s OPL, především 

marihuanou. Ze strany rodičů převažuje často tolerance k těmto projevům rizikového 

chování. Vše je umocněno specifiky školy (viz úvod MPP).  

Zaměření na konkrétní formu rizikového chování: 

6. ročník- netolerance, agresivita, 7. ročník- kouření,  8. ročník- alkohol, 9. ročník –

experimentování s omamnými a psychotropními látkami 

10. Efektivita a účinnost  realizovaných aktivit 
         Škola upřednostňuje aktivity, které jsou dlouhodobé a interaktivní, založené na podpoře 

vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického 

sboru školy. Vždy je zjišťována efektivita a účinnost programu – diskusí, dotazníkem,…         

Další možností v oblasti primární prevence je zaměřit se více na rodiče a spolupráci s nimi -  

formou dotazníkových šetření zmapovat, co od školy očekávají, na základě vyhodnocení 

dotazníků nabídnout rodičům (především žáků na 2. stupni) neformální aktivity- dosáhnout 

tak lepších vztahů žák/rodič- škola. 

 

11. Řešení přestupků žáků proti školnímu řádu 

• Třídní učitel 
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prošetří přestupek, navrhuje řešení, informuje rodiče, ihned reaguje na vzniklou situaci, 

informuje výchovného poradce, provede zápis a dále se zajímá, jak probíhá plnění přijatých 

opatření. 

• Výchovný poradce 

na doporučení třídního učitele, na žádost rodičů a ve spolupráci s třídním učitelem, 

psychologem, zainteresovanými pedagogy a žáky prošetří přestupek, včas reaguje, navrhuje 

řešení, provede zápis. Informuje rodiče vzhledem k závažnosti přestupku, kontroluje přijatá 

opatření. 

• Metodik prevence  

ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, zainteresovanými pedagogy a žáky 

prošetří přestupek, navrhuje řešení, provede zápis. Informuje rodiče, kontroluje přijatá 

opatření a konzultuje jejich další plnění. 

• Ředitel školy 

 se seznámí s řešenými přestupky, s navrženými opatřeními. Svolává výchovnou komisi, 

jedná s rodiči, v případě potřeby žádá o pomoc odborníky – psychologa, PČR. Podle potřeby 

hlásí přestupek příslušným orgánům po dohodě s ŠMP a výchovným poradcem. 

• Výchovná komise 

Výchovná komise se schází k řešení závažných kázeňských přestupků, pozve rodiče 

k jednání, projedná závažný či opakovaný přestupek žáka, navrhne řešení. 

Zúčastňují se: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, zástupce rodičů ve školské 

radě, metodik PP, kurátor, třídní učitel a zákonný zástupce žáka. Vše je zdokumentováno, 

jsou přijata opatření a stanoveno období na jejich nápravu. 

 

 

12. Materiální zázemí  
            Pedagogický sbor má k dispozici odbornou literaturu, časopisy, DVD a VHS, které 

může využívat při výuce i pro svoji osobní potřebu a další vzdělávání. Jsou volně přístupné ve 

sborovně, kabinetu OV a kabinetu ŠMP. 

DVD VHS 

Štěstí přeje připraveným Oči hadů 

Dokumentární filmy o drogách Řekni drogám NE 

Řekni drogám NE Drogová problematika a sexuální výchova 
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Etiketa-I.,II. Dopravní  výchova 

Multikulturní výchova+ pracovní listy Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

Naši sousedé+ pracovní listy Výchova dětí v oblasti PO 

Jeden svět na školách Zbytečné úrazy 

Seznam se bezpečně –I.,II. Láska je láska 

Mezi stěnami  

   

Příručky, pracovní listy Časopisy 

Unplugged-prac. sešity+ MP+ karty Závislosti 

Výchova dětí v oblasti PO Bulletin národní protidrogové centrály 

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

Co dělat když-kapesní průvodce … informační letáky –drogy, alkohol, kouření 

Prevence –kouření, alkohol, zneužívání OPL  

Výživa a naše zdraví  

Úvod do sexuality  

Alkohol a jiné drogy  

AIDS  

 

 

13. Legislativa  

• Č. j.: 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

• Č. j.:  22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních 

       -PŘÍLOHA 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 
       -PŘÍLOHA 2: Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 

       -PŘÍLOHA 3:     Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikaně 

              - PŘÍLOHA 4: Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování 

• Č.j.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

• Č.j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 

výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 
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• Č.j. : 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s 

Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže  

a kriminality na dětech a mládeži páchané 

• Č.j. : 29 159/2001-26 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 

žáků ve školách a školských zařízení 

• č.j.:11 691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu  

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č.383/2005Sb., č.112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., 

č. 161/2006 Sb. 

• 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

• 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

• Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 

 

14.   Důležité kontakty, internetové odkazy: 
 

Tísňové volání  112 

POLICIE ČR 158 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

Tel. linka k šikaně 286 881 059 

Linka vzkaz domů 800 111 113 

Linka bezpečí  116 111,   www.linkabezpeci.cz 

Reliéf www.irelief.cz   475 531 367 

Poradenské centrum služeb pro školu, děti  a mládež 475 532 803 

Krizové centrum Spirála www.spirala-ul.cz     472 743 835   

Kontaktní centrum pro drogově závislé  drugout@mbox.vol.cz  475 210 626 

DIAGNOSTIKA (klinická laboratoř – drogy) www.diag.cz 475 531 534 (581) 

Prev-Centrum-prevence a poradenství pro děti, mládež 

a rodiny v oblasti sociálně patologických jevů 

www.prevcentrum.cz 

 

Dětská práva www.detskaprava.cz 

Bílý kruh bezpečí  http://www.bkb.cz 
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Občanské sdružení proti šikaně www.sikana.cz 

Internet poradna  www.internetporadna.cz 

Kontaktní centrum-přijímá hlášení, týkající se 
nezákonného a nevhodného obsahu  internetu 

www.Horka-linka.cz 
 

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na 
prevenci rizikového chování na internetu 

www.napisnam.cz 
 

Informační portál primární prevence www.odrogach.cz 

Drogová poradna www.drogovaporadna.cz 

Sdružení život bez závislosti www.zivot-bez-zavislosti.cz 

Prevence kriminality www.mvcr.cz/prevence 

Česká asociace streetworku www.streetwork.cz 

Etopedicko psychologická poradna- středisko výchovné 

péče 

475 240 010, 475 240 014 

Pedagogicko psychologická poradna  475 532 803, 475 533 212 

 http://www.pppuk.cz/poradny/usti-

nad-labem 

Centrum pro rodinu Světluška 475 221 211, Varšavská 2,UL 400 03 

DRAK- Sdružení pro primární prevenci infekce 

HIV/AIDS a drogové závislosti 

724 719 856, V Oblouku 589/23,            
UL 400 07 

Kheroro, o.s. 475 600 054, Školní náměstí 
100/5,UL 400 01 

YMCA 776 103 810, Drážďanská 153,UL  

Člověk v tísni 731 690 479, Matiční 11,UL 400 07 

o.s. Poradna pro mezilidské vztahy 475 216 504, Prokopa Diviše 5,UL 

www.poradna-ul.cz 

• www.drogy-info.cz  

• www.prevence-info.cz  

• www.dokurte.cz  

• www.pobavme-se-o-alkoholu.cz  

• www.anabell.cz  

• www.bezpecne-online.cz  

• www.linkabezpeci.cz  

• www.varianty.cz  

• www.czechkid.cz  

  

• www.minimalizacesikany.cz 

• www.saferinternet.cz 

• www.sikana.org 

• www.e-nebezpeci.cz 
www.ncbi.cz 

 

 


