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1. Charakteristika primární prevence 

 

 Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní 

dopad, včetně dalšího šíření. (Zdroj: http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence, 10.7. 

2012) 

 Předmětem primární prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. 

 

 

2. Vymezení sociálně patologických jevů 

 
- Násilí a šikanování 

- Záškoláctví 

- Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování 

- Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 

- Užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu, kouření, medikamentů) 

- Netolismus (virtuální drogy) – počítače, televize, video 

- Gambling (patologické hráčství) 

- Divácké násilí 

- Komerční sexuální zneužívání 

- Syndrom týraných a zneužívaných dětí 

- Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí 

- Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže 

 

3. Dokumenty určující realizaci školní prevence 
 

STRATEGIE 

 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013–2018 

http://www.msmt.cz/file/28077 

 

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 

http://www.mvcr.cz/soubor/narodni-strategie-protidrogove-politiky-2010-2018-pro-

jednani-pdf.aspx  

http://www.msmt.cz/file/28077
http://www.mvcr.cz/soubor/narodni-strategie-protidrogove-politiky-2010-2018-pro-jednani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/narodni-strategie-protidrogove-politiky-2010-2018-pro-jednani-pdf.aspx


 

METODICKÉ POKYNY  

 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních (Čj.: 21291/2010-28) 

 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 

 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 

(Čj.: 25 884/2003-24) 

 

 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie  

a intolerance (Čj.: 14 423/99-22) 

 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků  

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) 

 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26) 

 

VYHLÁŠKY 

 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních a její pozměňující novela č. 116/2011 Sb.  

 

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Novela 

vyhlášky: č. 147/2011.  

 

 

ZÁKONY 

 

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

jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-

skolskeho-zakona-vyklady-a-informace) 

 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění. Novela zákona o návykových látkách - zákon č.106/2011 Sb. 

(http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/138497/586786/file/sb0040-

2011-106-2011.pdf) 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/138497/586786/file/sb0040-2011-106-2011.pdf
http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/138497/586786/file/sb0040-2011-106-2011.pdf


 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými  tabákovými 

výrobky,  alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007) 

 Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 
Zdroj: Stávající platné dokumenty nejen v resortu MŠMT 
(http://www.ppp3a9.cz/admin/uploads/2013_2014_Seznam_platne_legislativy_-_pro_metodika_prevence.doc) 1.9. 2015 

4. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 

4.1. Klima školy 

 
- Pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců, vstřícný přístup pedagogů k žákům, atmosféra 

tvořivosti, spolupráce a důvěry. 

- Kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické oblasti, fundovanost v oblasti prevence, 

užívání efektivních, moderních a kooperativních metod ve výuce. 

- Vysoký morální a lidský kredit všech zaměstnanců, výchova žáků a vytváření jejich postojů 

osobním příkladem dospělých. 

 

4.2. Školní preventivní strategie 

 
- Existence efektivní koncepce, její záštita vedením školy a přijetí všemi zaměstnanci.  

- Spolupráce a důslednost při jejím naplňování, každý nese svůj díl odpovědnosti, klíčovými 

osobami a nositeli preventivního působení jsou ředitel, výchovný poradce, školní metodik 

prevence a třídní učitelé. 

- Nepodceňování a nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt nežádoucích jevů ve škole, 

jejich včasná diagnostika a ohlášení. 

 

4.3. Školní řád 

 
- Jeho srozumitelnost, vyváženost práv a povinností, zakotvení ustanovení o sociálně  

patologických jevech i o postizích při porušení těchto ustanovení. 

- Seznámení žáků, rodičů i pedagogů s tímto dokumentem. 

- Zodpovědný přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech ustanovení a důsledné 

uplatňování uvedených postihů. 

http://www.ppp3a9.cz/admin/uploads/2013_2014_Seznam_platne_legislativy_-_pro_metodika_prevence.doc


5. Struktura školní prevence 

5.1. Výchova žáků v rámci výuky konkrétních předmětů 

 
- Zdravý životní styl – zodpovědnost za vlastní zdraví, zdravá výživa, osobní a duševní 

hygiena, pohybové aktivity, sexuální výchova, návykové látky (občanská výchova, ZSV, 

chemie, biologie, tělesná výchova). 

- Sociálně psychologické dovednosti – posilování schopnosti komunikace, řešení problémů a 

konfliktů, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, tolerance 

k individuálním zvláštnostem (občanská výchova, ZSV, tělesná výchova, základy 

psychologie). 

- Mravní a právní vědomí – morální hodnoty, humanistické postoje, právní aspekty sociálně 

patologických jevů, lidská práva, práva dítěte, výchova k partnerství a rodičovství (občanská 

výchova, ZSV). 

 

5.2. Výchova žáků mimo základní výuku 

 
- Besedy školního metodika prevence v kolektivech tříd– informace o formách prevence na 

škole, kontakty na odborná zařízení, základní diagnostika třídy, odpovědi na individuální 

dotazy. 

- Třídnické hodiny zaměřené na budování vztahů a příznivého klimatu třídy, na poznávání se 

a vytváření vzájemné důvěry. 

- Besedy ve třídách, kde se objevily nežádoucí jevy za účasti přizvaných odborníků, 

výchovného poradce, školního metodika prevence, třídního učitele či dalších pedagogických 

pracovníků dle individuálních okolností a potřeb. 

- Škola má právo na testování žáků detekčními trubičkami za přítomnosti zástupce ředitele a 

školního metodika prevence, následně vyhotovení zápisu o výsledku testu. 

- Účast žáků na dalších vhodných kulturně vzdělávacích akcích a sportovních turnajích. 

- Zájmové aktivity organizované školou (kroužky, soutěže). 

- Individuální pohovory výchovného poradce a školního metodika prevence, třídních učitelů s 

žáky, u kterých se vyskytují problémy s výukou či chováním, jednání s jejich rodiči, 

výchovné komise. 

- Průběžné působení výchovného poradce a školního metodika prevence (konzultační hodiny, 

anonymní dotazy – schránka důvěry a emailové adresy, nástěnka). 

 



5.3. Vzdělávání a spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců 

 
- Operativní porady pedagogů vyučujících ve třídách, kde se objevují výukové nebo kázeňské 

problémy, aby se zajistila výměna zkušeností a domluvil společný postup vedoucí k nápravě. 

- Další vzdělávání a školení výchovného poradce a školního metodika prevence, třídních 

učitelů, pedagogů vyučujících témata z oblasti prevence, ostatních pedagogických pracovníků 

i nepedagogických zaměstnanců školy za pomocí vhodných kurzů organizovaných odbornými 

institucemi. 

- Metodické a pedagogické vedení začínajících učitelů, aby se předcházelo vzniku problémů a 

již existující problémy se dařilo uspokojivě řešit. 

  

5.4. Spolupráce s rodiči žáků školy 

 
- Navázání spolupráce s rodiči nastupujících žáků v rámci úvodních třídních schůzek, kde 

jsou podány základní informace o problematice experimentů s návykovými látkami a 

projevech šikanování. 

- V průběhu celého studia jsou rodičům pravidelně podávány informace o docházce, chování 

a výsledcích vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách,  při individuálních návštěvách či 

telefonických rozhovorech. 

- Při vzniku problémových situací ve třídách budou svolány mimořádné schůzky za účasti 

zástupců vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, či přizvaných 

odborníků dle potřeby. 

- Rodičům budou prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce a školního metodika 

prevence poskytovány individuální konzultace při vzdělávacích a výchovných problémech 

jejich dětí, budou informováni o podezření na experiment s návykovými látkami či výskyt 

jiného sociálně patologického jevu. 

- Rodičům budou rovněž předány kontakty na odborná zařízení, v odůvodněných případech 

jim bude konzultace s odborníky školou doporučena. 

 

 

6. Minimální preventivní program 

6.1 Hlavní cíle minimálního preventivního programu na rok 2016/2017 

 

 



- Poskytovat informace rodičům a pedagogickým pracovníkům z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů - drogy, alkohol, anorexie, bulimie, sprejerství, gamblerství, záškoláctví 

aj. (v rámci konzultačních hodin metodika prevence, na třídních schůzkách, pomocí letáčků a 

brožur).  

 

Konzultační hodiny metodika prevence: 

 

Mgr. Eva Musilová 

st 11:45 – 14:00 

čt 7:55- 8:40 

 

Po předchozí domluvě jsou konzultace možné i v jiný čas. 

kontakt: eva.musilova@gybnp.cz 

tel. na sekretariát: 566 552 920 

 

- Začlenit do problematiky drogové závislosti všechny učitele a spolupracovat především 

s vyučujícími občanské výchovy (ZSV) – začlenit do výuky kapitoly věnované protidrogové 

výchově (ve všech ročnících) + u vyšších ročníků gymnázia upozornit v rámci psychologie na 

onemocnění anorexií a bulimií (1 ročník + kvinta), biologie (v tercii, třetím ročníku a septimě 

se probírá kapitola věnovaná výživě člověka a správné životosprávě), chemie (ve třetím 

ročníku + septimě je jedna kapitola věnována omamným látkám – přírodní látky – alkaloidy – 

produkty rostlin ovlivňující reakce člověka a jejich návykovost), tělesné výchovy (utužování 

tělesné kondice + udržovat zdravý životní styl), výtvarné výchovy (např. výtvarné soutěže). 

- Poskytovat informace žákům – stále upozorňovat na škodlivost drog, na to proč se mládež 

uchyluje k drogám (zvědavost, nudí se …) a snažit se předcházet tak možnému nebezpečí. 

Dále upozorňovat na ostatní sociálně patologické jevy u studentů – především alkohol, 

kouření, záškoláctví, šikana, vandalismu, kriminalita, gambling, rasismus, xenofobie. 

- Upozorňovat žáky na možnost mimoškolních aktivit např. Dům dětí a mládeže nebo 

Nadosah, kde mají možnost navštěvovat různé kroužky a kurzy. Dále si mohou žáci vybrat 

z nabídky KD v Bystřici nad Pernštejnem – např. kurzy cizích jazyků, kurz šití, kurz 

sebeobrany, taneční kurz aj.  Informace budou žákům poskytovány jednak v hodinách 

občanské výchovy, od třídních učitelů nebo na nástěnce ve žlutém patře. Další aktivity 

studentům nabízí také škola: sportovní hry pro mladší i starší studenty, dramatický kroužek, 

školní výlety, exkurze, zimní lyžařský výcvik (sekunda + kvinta + 1.A), letní cyklistický kurz 

(septima + 3.A), návštěvy divadelních představení v Brně. Studenti VG jsou upozorněni na 

činnost Charity Nové Město na Moravě a možnost dobrovolnictví.  

 

mailto:eva.musilova@gybnp.cz


- Zaměstnanci Centra prevence oblastní charity Žďár nad Sázavou zpracují pro studenty 

primy – kvarty tříhodinový program zaměřený na dle aktuálních potřeb třídy. Nejčastěji se 

žáky primy probíhá integrační program, který volně navazuje na školní jednodenní 

soustředění z prvního týdnu školního roku. V tomto roce jsme však udělali výjimku jako 

reakci na stále častější náznaky kyberšikany a zařadili jsme téma Vítejte ve virtuální realitě. 

V sekundě bude uskutečněn program  primárně zaměřený na zlepšení vztahů ve školním 

kolektivu. V tercii se program bude věnovat sestavení žebříčku hodnot či rozvržením volného 

času, v druhém pololetí pak program doplňuje téma Jsem on-line. Žáci kvarty se v prvním 

pololetí zúčastní programu zaměřeného na pochopení vztahů mezi dívkou a chlapcem a 

v druhém pololetí se stejně jako tercie vrací k rizikům komunikace v internetovém prostředí. 

V případě konkrétních problémů v kolektivu je možném zvolit jiný typ programu v jiném 

termínu.  

 

Objednané termíny těchto akcí:  

měsíc datum den třída   název programu čas začátku 

říjen 13. 10. čt prima 12 Vítejte ve virtuální realitě 7:55 - 10:40 

listopad 3. 11. čt sekunda 13 Ďáblíci a andílci 7:55 - 10:40 

prosinec 6. 12. út tercie 15 Můj život, můj svět 7:55 - 10:40 

leden 11. 1. st kvarta 16 Láska je láska 7:55 - 10:40 

duben 4. 4. út tercie 17 Jsem online 7:55 - 10:40 

duben 26. 4. st kvarta 17 Jsem online 7:55 - 10:40 

 

- Každým rokem společnost MP Education zasílá pro studentky primy balíček hygienických 

potřeb, které jim předává učitel biologie nebo třídní učitel na speciální schůzce nebo v TH.  

- Spolupráce s panem Z. Pospíšilem je již několikaletou tradicí. Pan Z. Pospíšil, pod záštitou 

ACET ČR o.s., beseduje se studenty 1.A, kvinty na téma Sex, vztahy a prevence proti AIDS a 

Závislosti. Termín je upřesněn v průběhu roku.  

- Minimálně jednou za dva roky se koná velké celoškolní testování studentů pod záštitou 

České asociace školních metodiků prevence na téma Rizikové oblasti u dospívajících a Klima 

třídy. Na klasifikační poradě jsou poté pedagogičtí pracovníci seznámeni s výsledky testování. 

Třídní učitelé jsou upozorněni na případná rizika, která šetření odhalila. Souhrnné výsledky 

testování je možné si prohlédnout na webových stránkách školy, v sekci METODIK 

PREVENCE. Testování proběhlo v roce 2015/2016 a další se uskuteční v roce 2017/2018. 

- V květnu do hodin biologie v tercii zařazuji anonymní dotazníkové šetření na téma Vlastní 

zkušenosti s drogou. Výsledky konzultuji s ředitelem školy a třídním učitelem. 



- Spolupráce s psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou a s dětskými lékaři, kteří nám 

mohou poradit především s problémem bulimie a anorexie. 

- Spolupráce s výchovným poradcem (prof. J. Horáčková) a s vedením školy. 

- Další akce a přednášky mohou být nabídnuty během roku. Pokud budou vhodné a přínosné 

pro naše studenty zařadila bych je aktuálně, po dohodě s vedením školy, do tohoto plánu.  

- Aktuálně bychom řešili případy sprejerství, gamblerství, vandalismu a dalších sociálně 

patologických jevů, které se zatím na naší škole neobjevily. Zde by byla nutná spolupráce 

s policií ČR + s PPP Žďár nad Sázavou a sociálními pracovníky 

- Dále se budeme snažit včas rozpoznat u studentů případy domácího násilí, týrání a 

zneužívání dětí a ohrožování mravní výchovy mládeže – tyto případy by byly opět řešeny 

s patřičnými úřady. Zde je velice nutná spolupráce s třídními učiteli a ostatními 

pedagogickými pracovníky. Popřípadě nepodcenit to, když přijde takovouto skutečnost 

nahlásit sám student – vést dialog a snažit se rozpoznat takovéto intervence + nahlásit je 

vhodným úřadům (policie, odbor sociálně právní ochrany dětí, intervenční centrum).    

- V takovýchto případech počítáme také s jistou anonymitou, proto je ve žlutém patře zřízena 

schránka důvěry, která je pravidelně vybírána a případné problémy studentů jsou řešeny – 

spolupráce s výchovnou poradkyní. 

- Velice důležitá je spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli  - zachycování 

prvních varovných signálů, realizace Minimálního preventivního programu. Třídní učitel také 

dále motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a 

dbá na jejich důsledné dodržování, zprostředkovává komunikaci se zákonnými zástupci žáků 

třídy + získává přehled o rodinném zázemí žáků.    

 

Všechny cíle minimálního preventivního programu vychází ze školní strategie primární 

prevence.  

 

 


