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Cíle preventivní strategie: 
 

· zařazení preventivní strategie rizikového chování do školního vzdělávacího 
programu, do výuky předmětů výchovy k občanství, výchovy pro život, 
náboženství, třídnických hodin a mimoškolních aktivit 

· podpora  vzdělávání   pedagogů  v oblasti primární prevence, semináře 
· práce s třídními kolektivy, psychosociální hry pro zlepšení vztahů ve třídách 
· křesťanská výchova žáků 
· žákovský parlament, pravidelné setkání s vedením školy, řešení problémů 
· rozvoj osobnosti žáků, posílení sebedůvěry, životní a morální hodnoty  
· společenské chování, etiketa pro každý den 
· misijní činnost školy, aktivní zapojení žáků školy, pomoc misiím, spolupráce 
      s PMD  (Papežské misijní dílo),  

pomoc druhým lidem, pomoc městu, přírodě v našem regionu, Projekt 72 hodin  
· prevence v oblasti sociálně rizikového chování -  nikotinismus, alkoholismus, 

zdravotní a právní rizika experimentování s drogou, vrstevnická skupina, parta, 
záškoláctví, šikana, sebepoškozování aj. 

· propagace zdravého životního stylu 
· posílení zásad zdravé životosprávy – zdravá strava, mentální anorexie, bulimie a 

jejich rizika, zdravý životní styl, znalost lidského těla 
· kyberšikana 
· vztahy, dospívání, láska, odpovědný přístup k sexuálnímu životu 
· zaměření na problematiku HIV, AIDS  
· spolupráce s odborníky (KPPP, SPC, SVP Kroměříž, K-centrum, Městská policie, 

Zlínská poradna pro ženy, SZŠ, společnost ICEJ, aj. dle aktuálních nabídek), 
spolupráce s rodiči, společné aktivity, společné třídní schůzky rodičů a dětí 

· sledování a odhalování problémů žáků, poskytnutí pomoci žákům, určení a 
pojmenování případného rizikového chování, řešení problému ve spolupráci 
s vedením školy a výchovným poradcem, rodiči 

· bohatá nabídka kroužků se sportovním, vzdělávacím i kulturním zaměřením, 
s cílem zajištění a zatraktivnění volnočasových aktivit a předcházení negativních 
aktivit  

 
 

Hlavní aktivity v rámci strategie prevence rizikového chování 
 
· Systematické vzdělávání školní metodičky prevence, výchovné poradkyně a dalších 

pedagogických pracovníků. Tito pracovníci jsou absolventy odborných seminářů a  
poznatky uplatňují následně při práci se žáky ve výuce a na třídnických 
hodinách. Dále na základě získaných informací pravidelně informují pedagogický 
sbor na pracovních poradách o metodikách preventivní výchovy a o možných řešeních 
souvisejících s výskytem rizikového chování.  

· Metodik  prevence   se svým týmem koordinuje MPP a jeho uplatňování v rámci 
výuky i mimoškolní činnosti. Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy 
odborné informace a pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných jiným 
odborným zařízením. 

· Poskytuje nabídku odborné literatury, filmů, kontakty na  odborná  zařízení pro oblast 
prevence rizikového chování, navrhuje opatření vedoucí k včasnému odhalení 
možných problémů.  



 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence 
 

· Pedagogičtí pracovníci jsou vzděláváni KPPP v Kroměříži a dalšími semináři v ČR 
dle nabídky. 

· Metodik prevence se pravidelně účastní pracovních schůzek metodiků pořádaných 
KPPP v Kroměříži. 

· Metodik prevence se účastní odborných seminářů dle aktuální nabídky. 
· Výchovný poradce se účastní odborných seminářů dle aktuální nabídky. 
· Účast pedagogických pracovníků na seminářích – sociální dovednosti pro pedagogické 

pracovníky, komunikační dovednosti, šikana, umění jednat s lidmi. 
· Další vzdělávání je doplňováno podle potřeb školy a zájmu pedagogických 

pracovníků. 
      Informace pro učitele - stránky  MŠMT, KPPP  
 

Činnost metodika prevence ve škole 
 
Metodik prevence úzce spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, s třídními 
učiteli. Tým konzultuje veškeré problémy a hledá řešení, případně se obrací na příslušné 
instituce. Metodik prevence zajišťuje a poskytuje potřebné informace v této oblasti. 
 

Spolupráce s vedením školy 
Úzká spolupráce s třídními učiteli, krajským metodikem prevence 
Možnost konzultací se žáky i s rodiči v soukromí či diskrétně formou emailu 
Přístup k vyhláškám a předpisům MŠMT 
Pravidelné  setkání  žákovského parlamentu s vedením školy 
Konzultační hodiny: denně dle dohody a potřeby, kontakt - viz nástěnka  

 
 
 

Dlouhodobé aktivity pro žáky 
 

· Žákovský parlament  
· Ranní společenství spojené s modlitbou a čtením příběhů se zaměřením na etickou 

výchovu (I. stupeň) 
· Pravidelné školní mše svaté (I. a II. stupeň), aktivní účast žáků při vedení mše 
· Pravidelná duchovní setkání pedagogů 
· Intenzivní zapojení školy do misijní činnosti  
· Pomoc druhým a potřebným (pomáháme starším a handicapovaným lidem, lidem    
· v nouzi, učíme se toleranci a ohleduplnosti v běžném všedním životě), Projekt 72 

hodin 
· Třídnické hodiny zaměřené na aktuální problémy ve třídách, diagnostika kolektivu a     
· předcházení případné šikaně 
· Spolupráce se studenty AG v oblasti prevence i dalších aktivit 
· Bohaté preventivní programy v rámci ŠD 
· Dopravní výchova   
· Zásady první pomoci, prevence úrazů, priority bezpečí dětí  
· Zásady slušného chování, etiketa 



· Soužití s integrovanými a handicapovanými žáky, multikulturní výchova 
· Dospívání, vztahy, nebezpečí nákazy virem HIV  
· Křesťanská výchova, utváření morálních zásad, nastavení správných životních hodnot 
· (náboženství, výchova pro život, školní mše, ranní čtení, besedy, osobní příklad, 
      pedagogů) 
· Psychosociální   hry – pomoc ke zlepšení vztahů, sebepoznání i vzájemnému poznání 
· Krizový  scénář  pro řešení situací v oblasti rizikového chování či jevů ve školním   
      prostředí, 
· kontakty na  centra a  odbornou pomoc (sborovny CZŠ v Kroměříži, nástěnky) 
· Informace  o činnosti školy  -  regionální tisk, webové stránky školy a další viz   
      www.kromeriz.cz 

 
 
Preventivní strategie rizikového chování ve školním prostředí byla konzultována 
v týmu- metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, ostatní pedagogové. 
 
 
 
V Kroměříži dne 25. 8. 2019     vypracovala    Ing. Eva Laurenčíková. 

http://www.kromeriz.cz

