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1) Základní údaje o škole: 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 

Adresa školy: Jiráskova 457, 273 09 Kladno 7 

IČO: 61894648 

ŠVP – Škola evropského občana 

Vedení školy: ředitel: Mgr. Petr Novák 

                       zástupce ředitele: Ing. Bc. Radomila Fučková 

Metodik prevence: Ing. Bc. Radomila Fučková 

Telefony: 312273342, 312273090 

E-mail: info@zsmsjiraskova.cz 

radomila.fuckova@zsmsjiraskova.cz 

petr.novak@zsmsjiraskova.cz 

Garant minimálního preventivního programu: 

Mgr. Petr Novák, ředitel školy 
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2) Úvod 

Rizikové chování se již dotýká dětí, které navštěvují základní školu, a proto je důležité zahájit 

primární prevenci v době základní školní docházky, poskytovat žákům co nejvíce informací, 

podaných přiměřeně věku a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. V tomto věku 

patří žáci k nejohroženější skupině, proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat 

komplexní, dlouhodobý program primární prevence rizikového chování, zahrnout do něj co 

nejvíce spolupracujících subjektů, především pak rodiče. Základním principem strategie 

prevence rizikového chování, je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, osvojení 

pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. Účinnost prevence musí rovněž ovlivnit 

chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a také by měla zvyšovat odolnost dětí a 

mladistvých proti stresu, dlouhodobým frustracím a naučit je zvládat různé životní problémy. 

Je třeba vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, k poznání sebe sama. Důraz bude 

položen na informovanost žáků v jednotlivých předmětech i na širokou nabídku volnočasových 

aktivit. Cílem bude také motivovat učitelé k aktivnímu zapojení se do realizace programu. K 

tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k 

žákům, třídnických hodin. Působení na mladou generaci musí mít charakter výchovně 

vzdělávací. Musí jít o proces vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociální 

kompetence dětí a mládeže, o rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem 

sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. 

 

3) Charakteristika naší školy 

ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno, Jiráskova 457 zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní 

vzdělávání žáků od prvního do devátého ročníku, což znamená poskytovat základní 

vědomosti a dovednosti z širokého spektra oborů lidského života. Nachází se v klidné části 

obce Kladno – Švermov, v místní části Motyčín. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i několik 

žáků z různých částí Kladna i ze sousedních obcí. Zřizovatelem školy je město Kladno a 

statutárním zástupcem ředitel školy. Naše škola byla vybudována jako areál pavilonového 

typu. 

Součásti školy: 

 Základní škola – kapacita 270 žáků 

 Školní družina – kapacita 60 žáků 

 Mateřská škola – kapacita 100 dětí 

 Školní jídelna - 

Přímo k výuce je využíváno 6 pavilonů, nejnovější pavilon byl vybudován v r. 2006 a slouží jako 

tělocvična. V dalších prostorách je umístěna jídelna, dvě oddělení školní družiny, dílna, 



knihovna a ředitelna. Krásného okolí naší školy je hojně využíváno k výuce přírodovědných 

předmětů a pohybových aktivit, zejména mladších dětí. 

Volnočasová péče pro děti 1. stupně je zajišťována prostřednictvím dvou oddělení školní 

družiny. Pobyt dětí v družině se zaměřuje na odpočinkové, rekreační, zájmové a tělovýchovné 

činnosti. Ranní provoz začíná každý den v 6.30 hod. a končí odchodem žáků na vyučování. 

Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 17.00 hod. 

Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti v ulici Pod Kuklíkem (dříve Svojsíkově 

ulici). V roce 2013 byla rozšířena o nový pavilon. Kapacita mateřské školy umožňuje uspokojit 

poptávku ze strany rodičů na umístění svého dítěte ve školce. 

Školní jídelna má dvě pracoviště, v základní škole a v mateřské škole. Strávníkům nabízí dva 

druhy hlavních jídel, žákům dopolední svačiny a možnost zakoupení nápojů. 

Celý školní pozemek je oplocen včetně školního hřiště, zahrady, a prostranství před školou, 

které slouží žákům k relaxaci mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Velká část je 

zatravněna. 

Úzká spolupráce jednotlivých součástí školy – ZŠ, MŠ, školní družiny a školní jídelny se 

projevuje v komplexním přístupu k dětem a žákům a přispívá k celkovému rozvoji jejich 

osobnosti. 

Vzdělávání je doplněno nabídkou zájmových kroužků pro kvalitní naplňování volného času 

žáků. 

Škola vybavena jednou PC učebnou s připojením k internetu a jednou mobilní učebnou 

s tablety. Sedm pavilonů disponuje Wi-Fi připojením k internetu. Ve všech učebnách jsou 

standartní DLP dataprojektory, jedna interaktivní tabule, většina pedagogických pracovníků 

má k dispozici školní notebooky, stolní PC. Na uspokojivé úrovni je vybavení tiskovou a 

kopírovací technikou. 

Školu v současné době navštěvuje asi 156 žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího 

programu „Škola evropského občana“. Ve škole působí tým pedagogů, který spolupracuje při 

naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou školu. Ve sboru pracuje 

výchovná poradkyně, školní metodik prevence rizikového chování, koordinátor ICT, tři 

asistentky pedagoga. Snahou všech pedagogů je uplatňovat ve výuce moderní výukové 

metody, jejichž účelem je co možná nejlepší poznání osobnosti každého žáka. 

Již od 1. třídy se snažíme vést žáky k samostatnosti, spolupráci, ale i toleranci a trpělivosti. 

Vyhledáváme nadané žáky a vytváříme pro ně ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Značná 

péče je též věnována dětem s vývojovými poruchami učení. Při nápravě problémů 



způsobených vývojovými poruchami učení plně spolupracujeme se specializovanými 

pracovišti, např. Pedagogicko – psychologickou poradnou Kladno. 

Naším cílem je především: 

 vybudovat takové prostředí mezi pedagogy a rodiči, které by bylo založeno na 

oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě 

spolupracovat 

 poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další 

vzdělávání a uplatnění v životě 

 vychovávat k vlastenectví 

 zaměřit se na vzájemnou komunikaci mezi žáky 

 rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 

rozhodovat 

 seznamovat žáky s pravidly bezpečného používání internetu 

 

 

4) Plán aktivit v rámci primární prevence  

Na 1. stupni spočívá primární prevence na třídním učiteli. Záleží na jeho osobě, jak bude 

pracovat a jednotlivá témata vhodně zařazovat do výuky vybraných předmětů (přírodověda, 

vlastivěda a prvouka) a jak celkově bude působit na žáky svou osobností a příkladem. Žáci 

nižších ročníků se v rámci prevence budou zaměřovat na bezpečné chování (komunikaci 

s vrstevníky a neznámými lidmi), bezpečné chování v silničním provozu, základní mezilidské 

vztahy, zdravý životní styl, ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Na 2. stupni je třeba koordinovat práci třídního učitele s vyučujícími předmětů, kterých se 

primární prevence nejvíce týká (výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie, 

informatika). Na 2. stupni máme v plánu probrat tato témata – závislosti (kouření a alkohol), 

prevenci diskriminace a rasismu, zdravý životní styl, šikana a jiné formy násilí, ochrana člověka 

za mimořádných událostí. 

 

 

 

 

 



 

5) Formy a metody práce 

Na 1. stupni spočívá primární prevence na třídním učiteli. Záleží na jeho osobě, jak bude 

pracovat a jednotlivá témata vhodně zařazovat do výuky vybraných předmětů (přírodověda, 

vlastivěda a prvouka) a jak celkově bude působit na žáky svou osobností a příkladem.  

Na 2. stupni je třeba koordinovat práci třídního učitele s vyučujícími předmětů, kterých se 

primární prevence nejvíce týká (výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie, 

informatika).  

 

V rámci výuky jsou kromě tradičních metod využívány také další metody, které se osvědčily: 

• samostatné práce (výtvarné práce, slohové práce na dané téma, referáty) 

• informace z tisku, projekty… 

• přednášky, besedy s učitelem i pozvanými odborníky 

• diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru 

• hry na sebepoznání 

• párová a skupinová práce ve třídě 

• vytváření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě 

• vytvoření důvěry mezi žáky, mezi žáky a učiteli 

• umožnění žákům zažívat úspěch, radost, vítězství 



6) Situace na škole 

U žáků v jednotlivých třídách učitelé řeší různé problémy  - např. zapomínání pomůcek, 
neplnění zadaných úkolů, nekázeň v hodinách a o přestávkách, užívání vulgarismů, nevhodné 
chování ke spolužákům, ničení školního majetku, zvýšený počet zameškaných hodin apod. 
Rodiče problémových žáků jsou o nevhodném chování svých dětí informováni buď telefonicky, 
nebo písemnou formou, případně jsou zváni do školy. 

Přestupky, které se týkají závažnějšího provinění proti školnímu řádu, jsou řešeny kázeňskými 
opatřeními v souladu se Školním řádem. Problémy výraznějšího rázu jsou řešeny ve spolupráci 
třídního učitele – výchovného poradce – speciálního pedagoga – metodika prevence – ředitele 
školy. Pokud bude ve škole zjištěn případ zneužívání či distribuce návykových látek, násilí či 
šikany, bude škola postupovat podle vytvořeného krizového plánu.  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zavedeny konzultační hodiny, v kterých jsou k dispozici 
žákům i jejich rodičům. 

Po celý školní rok se náš pedagogický tým bude snažit vytvářet atmosféru vzájemnosti, důvěry, 

respektu a bezpečí ve škole. Plánujeme uskutečnit mnoho aktivit, které vedou k předcházení 

rizikového chování žáků. Pokusíme se volit takové akce a programy, které by podporovaly 

rozvoj sociálních dovedností žáků, pozitivní vnímání sama sebe, rozvoj osobnostních kvalit.   

 Pokusíme se udělat vše pro to, aby na naší škole vládla pohoda, aby se žáci i učitelé cítili co 

nejlépe, aby vztah mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči byl pozitivní a plný důvěry 

a spokojenosti. Chceme, aby rodiče poznávali naši školu, aby se zajímali o dění uvnitř školy, aby 

chápali potřeby dětí v rámci školního prostředí.   

Škola je zapojena do projektu – Nenech to být. 

 

7) Školní preventivní tým 

Na škole byl založen školní preventivní tým ve složení – výchovná poradkyně Ing. Marie 
Loňková, metodik prevence Ing. Radomila Fučková, speciální pedagog – Bc. Věra Vojáčková a 
ředitel školy Mgr. Petr Novák. 

Konzultační hodiny: 

 Ing. Loňková   Po 8.00 – 10.00 hod. (po předchozí domluvě) 

                        Út 15.30 – 16. 30 hod. pavilon D 

Ing. Fučková    Po 13.30 – 14.15 hod. (po dohodě kdykoliv) pavilon A 

 Bc. Vojáčková  St 14.00 – 15.00 hod. (po předchozí domluvě) pavilon B 

Mgr. Novák      Po 13.30 – 14.15 hod. (po dohodě kdykoliv) pavilon A 



 

 

8) Spolupráce s oborníky a organizacemi 

Na základě nabídky institucí, které působí v našem regionu v oblasti prevence se budeme 

snažit objednávat besedy, přednášky a jiné vhodné programy, které budou absolvovat žáci i 

pedagogové. Stejně tak bude zajištěna i spolupráce školy a odborných pracovišť v oblasti 

diagnostiky specifických poruch učení u našich žáků. Naše škola v rámci primární prevence 

spolupracuje se všemi dostupnými institucemi v našem regionu. Na tyto pracoviště se 

obracíme s žádostmi o pomoc a o radu při řešení vážných výchovných přestupků: 

PPP Kladno 

Středisko Rosa 

Centrum pro rodinu VEGA 

OSPOD Kladno 

Středisko výchovné péče – Slaný 

Zařízení sociální intervence Kladno 

MMK Oddělení krizového řízení a drogové prevence 

Okresní hygienická sanice Kladno 

AVES – NSEV Kladno – Čabárna 

Sládečkovo vlastivědné muzeum 

Úřad práce Kladno 

Městská policie Kladno 

 

Kontakty na uvedené organizace jsou součástí přílohy. 

 

 
9) Spolupráce s rodiči 

Děti tráví ve škole podstatnou část svého života. Škola ale není jediným místem, které má na 

jejich vývoj podstatný vliv. Místem, které je v této roli nezastupitelné, je rodina. Proto je velmi 

důležitá kvalitní spolupráce školy a rodičů a oboustranný vstřícný přístup. Je prokázáno, že 

vzájemná spolupráce výraznou měrou přispívá ke školní úspěšnosti dětí i k prevenci rizikového 

chování.  

Akutní výskyty rizikového chování řeší škola s rodiči okamžitě a vždy nabízíme rodičům vhodné 

poradenství na třídních schůzkách, při individuálních konzultacích s třídním učitelem, 

metodikem prevence, výchovným poradcem nebo ředitelem školy. Dále jsou rodičům 

k dispozici webové stránky školy www.zsmsjiraskova.cz, kde najdou rodiče veškeré potřebné 

informace týkající se chodu školy.   

 

http://www.zsmsjiraskova.cz/


 

10)  Volnočasové aktivity žáků na naší škole ve šk. roce 2017/2018 
 

Keramika I 

Keramika II 

Dovedné ruce 

Sportovní hry I. – V. 

Sportovní hry VI. – IX. 

Turistický kroužek 

Angličtina pro nejmenší 

Cvičení z Čj 

Francouzština 

Němčina 

Jóga pro děti 

Hra na zobcovou flétnu 

Mažoretky mladší žákyně 

Mažoretky starší žákyně 

Taneční kroužek 

Žáci rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti. Zdokonalují manuální zručnost, trpělivost, 

pečlivost. Pracují s netradičními materiály, využívají rozmanité techniky, učí se spolupracovat v 

týmu prostřednictvím dělby práce a zodpovědnosti za společné dílo. Jsou vedeni ke zdravému 

životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování.  

 

11) Plánované aktivity pro žáky organizované školou ve šk. roce 2017/2018 

Škola zapojena do projektu „Nenech to být“ 

Divadelní a filmová představení 

Výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu Kladno 

Výlety, exkurze 



Návštěvy naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. 

Dopravní výchova 

Praktická výchova na dopravním hřišti 

Beseda s paralympionikem 

Preventivní pořad Než užiješ alkohol užij svůj mozek 

Branný den 

Znaková řeč 

Sportovní aktivity – florbal, fotbal, přespolní běh 

Plavecký kurz pro žáky 2. a 3. třídy 

Halloween a jeho tradice 

Mikulášský program 

Besedy na ÚP Kladno pro 9. třídu 

Veletrh celoživotního vzdělávání 

Prezentace technického vzdělávání na SŠ designu a řemesel U Hvězdy Kladno 

Centrum Narovinu – Afrika nevšedníma očima na školách 

Den Země 

Výukový program Mobilní planetárium 

Den dětí 

Škola v přírodě 

Den s handicapem 

Recyklohraní 

Soutěže – sběr starého papíru, víček pro charitativní účely, baterií a drobných 

elektrospotřebičů, mobilních telefonů, sběr pomerančové kůry a kaštanů 

 

12) Školní a mimoškolní akce, které podporují spolupráci rodiny a školy 

Vítání podzimu 

Vyřezávání dýní 



Rozsvěcení vánočního stromu, zpívání vánočních koled a vánoční jarmark 

Velikonoční výstava 

Akce družiny 

 

Akce naší školy propagujeme pomocí webových stránek, informačních nástěnek, plakátů a 
letáků. Tyto materiály vyvěšujeme na frekventovaných místech v obci.  

 

13) Měření efektivity MPP 

V průběhu šk. roku bude hodnocena efektivita akcí konaných v rámci MPP. 

Toto hodnocení a měření bude prováděno na základě pohovorů se žáky, hodnocením v rámci 
třídnických hodin, okamžitými reakcemi žáků a pedagogů, popř. dotazníkovým šetřením. 

 

14) Evidence realizované prevence 

Ročně – hodnocení MPP 

              Výroční zpráva školy 

 - třídní schůzky – diskuse s rodiči 

 - využití konzultačních hodin metodika prevence 

 

15) Efektivita 

 

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň 
volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní 
nebo negativní posuny. 

Ústně – rozhovor, porada pedagogického sboru 

Písemně – téma pro slohovou práci, náměty pro výtvarné práce 

 

16) Náplň práce metodika prevence 

- poskytování pomoci v oblasti primární prevence žákům, učitelům, rodičům 

- spolupráce s institucemi zabývajícími se prevencí 

- nákup odborné literatury, dle možností i pomůcek 

- zajišťování letáků, brožur a dalších materiálů 

- vzdělávání se na seminářích, přednáškách a programech akreditovaných 

   MŠMT 

- pravidelné schůzky metodika prevence v PPP Kladno 

- účast při jednáních výchovných komisí 

 



 

 

Hodnocení MPP za školní rok 2017/2018 bude součástí MPP na školní rok 2018/2019. 

 
Minimální preventivní program pro šk. rok 2017/2018 vypracovala  

 

Ing. Bc. Radomila Fučková                                       

metodik prevence                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program proti šikanování 

školní rok 2017/2018 

 
Úvod  

Tento program vychází z metodického pokynu č. j. 24 246/2008-6 a metodického doporučení 

k primární prevenci č. j. 21291/2010-28. Škola jej zpracovává jako nedílnou součást 

preventivního programu. 

 Charakteristika šikany  

Šikana je opakované týrání, zotročování, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny 

jiným jedincem nebo skupinou prostřednictvím agrese či manipulace. Šikanu vymezují tyto 

rysy: 

 a) záměrnost jednání 

 b) nepoměr sil mezi agresorem a obětí (fyzická síla, početní převaha agresorů, psychická 

převaha nad méně odolným jedincem) 

 c) samoúčelnost agrese (šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, sama 

agrese je původním a hlavním cílem šikany, protože je nejmarkantnějším stvrzením převahy 

útočníka, proto mu poskytuje nezastupitelné uspokojení)  

d) její opakování  

Přímé a nepřímé projevy šikany  

a) Nepřímé (varovné) znaky šikany:  

- Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.  

- Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.  

- Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů.  

- Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.  



- Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.  

- Stává se uzavřeným. 

 - Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

 - Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.  

- Zašpiněný nebo poškozený oděv.  

- Stále postrádá nějaké své věci.  

- Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.  

- Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.  

- Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.  

- Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.  

b) Přímé znaky šikanování:  

- Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty      

na jeho účet.  

- Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 

pohrdavým tónem.  

- Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.  

- Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem. 

 - Skutečnost, že se jim podřizuje.  

- Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.  

- Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je 

oběť neoplácí.  

- Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 Rodiče by si měli všímat těchto příznaků šikanování  

- Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

- Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  

- Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

- Nechuť jít ráno do školy (zvlášť když dříve mělo školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, 

případně je na něm možno i pozorovat strach.  



- Ztráta chuti k jídlu.  

- Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí dovoz či 

odvoz autem.  

- Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).  

- Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“  

- Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.  

- Dítě doma bývá smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.  

- Zmínky o možné sebevraždě.  

- Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.  

- Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně říká, že je 

ztratilo), případně doma krade peníze.  

- Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

- Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i 

zlobu vůči rodičům.  

- Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma.  

- Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 

apod.).  

- Dítě se vyhýbá docházce do školy.  

- Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.  

Legislativní rámec  

Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:  

- trestný čin omezování osobní svobody  

- trestný čin vydírání - trestný čin vzbuzení důvodné obavy  

- trestný čin loupeže 

 - trestný čin ublížení na zdraví 

 - trestný čin poškozování cizí věci  

- trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání 



 K tomu, aby pachatel byl postižen, musí být starší 15 let. K trestní odpovědnosti mladších 15 

let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi jinak, případně mohou být 

postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní výchovy, může nad 

ním být stanoven dohled.  

 

Preventivní strategie  

1) metodik prevence seznámí na počátku roku všechny pedagogické a nepedagogické 

pracovníky školy s tímto programem  

2) pedagogičtí pracovníci seznámí s tímto programem žáky a jejich zákonné zástupce 

3) pedagogičtí pracovníci se snaží navodit úzkou spolupráci s žáky i rodiči a jasně vymezit 

možnosti oznamovat i zárodky šikanování 

4) všichni pracovníci školy budují pozitivní atmosféru ve škole - vzájemně se slušně zdravíme, 

umíme poprosit, poděkovat, nemluvíme, když mluví někdo jiný…  

5) tvoříme spolupracující prostředí mezi pedagogy a žáky - budujeme respektující vztah, 

nasloucháme žákům, důvěřujeme jim, nezesměšňujeme je před třídou, více chválíme, než 

trestáme 

6) jednotný přístup všech pedagogů (nepomlouváme ve třídě svého kolegu, dodržujeme 

dohodnutá pravidla, nepřehlížíme, co nemá být přehlíženo) 

7) při dozoru důsledně zaměřujeme svou pozornost na riziková místa ve škole (např.toalety)  

8) pedagogičtí pracovníci se více orientují na žáky slabé, handicapované se sociálními 

nevýhodami, osobními zvláštnostmi, outsidery ve třídě s cílem zlepšit jejich pozici ve třídě  

9) nabízíme možnosti mimoškolních aktivit  

10) 6. ročníky absolvují vždy na počátku roku harmonizační pobyty, při kterých využíváme 

spolupráce s externím školním psychologem  

11) častěji zařazujeme do výuky metody práce podporující spolupráci mezi dětmi (skupinové 

práce, projekty…)  

12) metodik prevence umístí na svou nástěnku kontakty na instituce, které se touto 

problematikou zabývají 

 13) spolupracujeme s PPP v Kladně, Policií ČR a organizacemi, které působí v oblasti primární 

prevence  

14) hodnocení preventivní strategie bude zpravidla dvakrát ročně hodnoceno na provozních 

poradách 



 

 

 

Krizový plán 

školní rok 2017/2018 
 
Zjištění neomluvených hodin – třídní učitel se spojí s výchovnou poradkyní a metodikem 

prevence. Jsou kontaktování rodiče, jak telefonicky, tak písemně. Návštěva rodičů školy a 

společné řešení této skutečnosti se školou. Doporučen pohovor žáka s psychologem. Pokud 

rodiče nijak na tuto skutečnost nereagují, škola informuje Okresní správu sociálního 

zabezpečení a policii. 

Zjištění držení omamných látek – pokud se u žáka najdou omamné látky (př. marihuana aj.), 

okamžitě je omamná látka žákovi odebrána a zajištěna. Jestliže jeto třeba, zajistí škola 

nezbytnou lékařskou pomoc. Dále je přivolána policie, okamžitě jsou kontaktováni zákonní 

zástupci (v případě, že není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 

ochrany) 

Rodičům je doporučen pohovor jejich dítěte s psychologem. Do tříd jsou objednány tematické 

bloky na téma drogová prevence. Další kroky jsou závislé od spolupráce s rodiči, závisí na 

závěrečných zprávách od psychologa a policie. Vše probíhá v úzké spolupráci s výchovnou 

poradkyní a metodikem prevence. 

Zjištění krádeže – záleží, v jakém je krádež rozsahu. Pokud se jedná o drobnou krádež (př. 

odcizení tužky atd.), případ je projednáván v rámci školy se žákem, rodiči. Je svolána komise, 

rodičům je doporučen pohovor s psychologem. Pokud je krádež většího rozsahu, sepíše 

pedagogický pracovník stručný záznam, následně je přivolána policie, jsou kontaktování 

zákonní zástupci. Další postup je obdobný jako u předchozích přestupků. 

Zjištění pokusu o podvod – třídní učitel s výchovnou poradkyní a metodikem kontaktují rodiče, 

zjistí závažnost a příčinu, dle toho činí další patřičné kroky. 

 

Zjištění užívání tabákových výrobků a alkoholu v době výuky – odebrání výrobku žákovi, jeho 

zajištění, sepsání stručného záznamu s vyjádřením žáka 

(tento zápis založí školní metodik prevence do své agendy), uvědomění rodičů, konzultace 

rodičů s výchovnou 

poradkyní, metodikem prevence, třídním učitelem. Zjištění příčin užívání. Dle toho vyvozeny 

další kroky: pohovor dítěte s psychologem, tematické bloky na téma návykové látky. Při 

opakovaném přestupku škola oznámí tuto záležitost orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

 



Zjištění porušování školního řádu a zákonných norem – třídní učitel s 

výchovnou poradkyní a metodikem kontaktují rodiče, zjistí závažnost a příčinu. Další postup je 

obdobný jako ve všech předešlých případech. Všechny přestupky jsou vždy konzultovány nejen 

s vedením školy, ale jsou s nimi seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou vyjádřit 

k dané skutečnosti svůj názor, postřeh či námět na řešení. 

 

Seznam a adresář organizací zabývajících se primární prevencí 

Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje 
Pracoviště Kladno 
Cyrila Boudy 2953 
Kladno – Sítná 
 
Oddělení krizového řízení a drogově prevence 
Severní 2952 
Kladno 
 
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 
Římská 2846 
Kladno 4 
 
Středisko výchovné péče 
Tomanova 1361 
Slaný 
 
Magistrát města Kladna 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Oddělení péče o dítě 
Severní 2952 
Kladno 4 
 
Městská policie Kladno 
náměstí Starosty Pavla 44 
Kladno 
 
 
Centrum pro rodinu VEGA 
Váňova 664 
Kladno 
 
Zařízení sociální intervence Kladno 
J. Palacha 1643 
Kladno 
 
Úřad práce Kladno 
Dukelských hrdinů 1372 
Kladno 



 

Hodnocení preventivního 

programu 

školní rok 2017/2018 
 
 

Stejně jako každý rok, i v loňském školním roce měla škola vypracovaný Minimální preventivní 

program. 

 

 Nyní krátce zhodnotím jeho výsledky. 

 

V průběhu celého školního roku jsme žákům ukazovali krásy naší země a snažili jsme se v nich 

vypěstovat lásku ke své vlasti. Žáci navštívili ZOO Praha, ZOO Plasy, památník v Lidicích, Letiště 

Václava Havla Praha, prohlédli si pražské zahrady a Strahovský klášter, Pražský hrad a spoustu 

dalších míst. 

 

Žáci téměř všech ročníků se zúčastnili školy v přírodě ve Svoru v Lužických horách. Škola v 

přírodě žáky seznamovala s krásami naší vlasti, ale hlavně velmi výrazně přispěla ke stmelování 

třídních kolektivů. 

 

V rámci výuky přírodopisu žáci navštěvovali programy NSEV Kladno-Čabárna, kde se 

seznamovali s přírodou v nejrůznějších souvislostech. Velkou výhodou těchto programů je, že 

je navštěvují třídní kolektivy, takže opět pomáhají k poznávání spolužáků mimo školní lavice a 

k tmelení tříd. 

 

Abychom žákům ukázali možnosti trávení volného času, navštívili jsme s nimi několik filmových 

a divadelních představení a ve škole jsme uspořádali různé odpolední akce, jako např. oslavy 



svátku Halloween. U příležitosti Velikonoc a Vánoc jsme pořádali jarmarky, na kterých si rodiče 

mohli zakoupit výrobky dětí. 

 

Aby třídní učitelé dobře poznali svoji třídu, ve třídách jsme vždy 1x za 14 dní pořádali třídnické 

hodiny. Ale protože nebyly předem dány do rozvrhu a bylo velmi složité najít společný čas 

třídního učitele a jeho třídy, probíhaly většinou v nulté vyučovací hodině. Třídnických hodin se 

proto zúčastňovalo jen málo dětí, takže tyto hodiny nemohly plnit efekt tmelení kolektivu. 

 

Každá třída měla zvoleného svého mluvčího. Vždy 1x za měsíc se tito mluvčí sešli s vedením 

školy a s metodikem prevence a předávali radosti, stížnosti a přání spolužáků. 

 

Spolu se žáky jsme navštívili programy společnosti MP Education, které byly zaměřeny na 

zdravý životní styl, na bezpečný sex, psychické projevy dospívání a další podobná témata. Tyto 

pořady se setkali s velmi kladným hodnocením dětí. 

 

Žáci 2. stupně se zúčastnili projekce filmů a besedy v rámci projektu Jeden svět na školách. I 

toto děti hodnotili kladně. 

 

Rodičům jsme nabízeli přednášky o bezpečném používání internetu dětmi, o způsobech 

zabezpečení internetových stránek, které nejsou vhodné pro děti. Mezi rodiči se toto se 

zájmem nesetkalo. 

 

V loňském školním roce jsme řešili několik neomluvených absencí, žákům byla udělena 

výchovná opatření podle počtu zameškaných hodin. Často však probíhala tato absence s 

tichým souhlasem rodičů, rodiče žákům absenci omluvili, někdy je dokonce nechávali zbytečně 

doma. 

 

Mezi dětmi se objevilo několik případů nepěkného chování k jiným dětem, viníci byli potrestání 

výchovnými opatřeními nebo sníženými známkami z chování. 

 

Vypracovala:    Mgr. Věra Růžičková – metodik prevence 



 

                                                                                                  

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 


