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Úvod
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

a minimalizaci rizikových projevů, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního

sociálního klimatu, rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.

Primární prevence rizikového chování se stala součástí vzdělávacího procesu. Tento

Minimální preventivní program (dále jen MPP) předpokládá u všech pracovníků naší školy

systematické působení na žáky a to jak všestranné posilování osobnosti každého dítěte,

utváření pozitivních a aktivních životních postojů, uvědomění si odpovědnosti za zdraví

vlastní i za zdraví ostatních, vytváření kvalitních hodnotových žebříčků, tak i nabízení

pozitivních alternativ činností a chování, trénink v dovednostech odmítat nevhodné - i když
atraktivní chování.

Témata jsou zapracována do Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a prolínají všemi

vyučovacími předměty. Je jim věnována i zvláštní pozornost ve speciálně zaměřených

programech. MPP je i nositelem multikulturní výchovy a vzdělávání, které pomáhají v rozvoji

prosociálních kompetencí. Míra úspěšnosti této koncepce je ve velké míře závislá na aktivní

spolupráci školy a rodičů.

Charakteristika školy

Naše škola se řadí mezi středně velké venkovské školy. Budova se nachází přibližně
uprostřed obce. Školní rok 2022 – 2023 jsme zahájili s 317 žáky. Z tohoto počtu přibližně
polovina žáků dojíždí z okolních vesnic. I v letošním školním roce budeme vyučovat žáky

ukrajinské národnosti.

Škola je vybavena učebnou informatiky, chemie, jazykovou učebnou, učebnou zeměpisu,

přírodopisu a téměř všechny učebny interaktivní tabulí. Žáci mohou ve výuce používat

školní tablety a v případě potřeby je jim technické vybavení pro práci na PC zapůjčeno domů.

Ke škole dále patří moderně zařízená tělocvična a gymnastický sálek. Škola má k dispozici

velkou zahradu se skleníky. Probíhají práce na budování venkovního hřiště. K výuce slouží i

cvičná kuchyně a školní dílna. Pro žáky od 4. ročníku výše funguje školní klub. Školní

družina je v samostatném objektu s velkou zahradou a prošla generální rekonstrukcí. Školní

jídelna se nachází v samostatné části školní budovy. V pedagogickém sboru je v letošním

školním roce 24 učitelů, 4 vychovatelky ve školní družině, jedna ve školním klubu a 4

asistentky pedagoga.
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Garant  programu

Ředitel školy: Mgr. Pavel Kopecký

Má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu.

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Levíčková

Telefon: 601 094 983

Konzultační hodiny: čtvrtek         10,30 – 11,30

kdykoli dle domluvy

Koordinuje přípravy a realizaci programu.

Tým spolupracovníků
Významnou funkci v tomto programu má školní poradenské pracoviště – spolupráce

školního metodika prevence, výchovného a kariérového poradce. Třídní učitelé jako

koordinátoři aktivit, které se k tomuto programu vztahují, spolu s asistenty pedagogů
spolupracují při vyhledávání a monitorování potencionálních projevů rizikového chování žáků
stejně i na jejich řešení. Pedagogický sbor - učitelé průběžně a systematicky začleňují

preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (ŠVP).

Východiska při tvorbě programu

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

poradenských zařízeních, v platném znění.

● Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.:  21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách

a školských zařízeních

● Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění

povinné školní docházky, v platném znění

● Metodický pokyn MŠMT ČR č.j: 10194/2002 - 14 k jednotnému postupu při
uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

● Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027

● Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky

při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a

mládeži páchané Č.j.: 25884/2003-24

● Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24
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● Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

● Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

● Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a

žáků nadaných

● Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Vnitřní

● Školní řád

● Časopisy Prevence, Třídní učitel, školní knihovna

Cíle programu
Cílem programu je předcházet rizikovému chování žáků a pomáhat řešit důsledky spojené

s takovým chováním.

Cíl krátkodobý
V letošním školním roce budeme pokračovat v budování příznivého klimatu jednotlivých tříd
a tím i školy jako celku. Tomu napomáhá i vznik týmu učitelů, který je zapojen do projektu

proti šikaně KiVa. Všichni učitelé budou i nadále důsledně sledovat absenci žáků a

předcházet tím skrytému záškoláctví.

Cíl dlouhodobý
Vytvoření otevřeného, respektujícího a bezpečného prostředí, kam budou žáci chodit rádi a

se zájmem se vzdělávat. Zároveň budeme pracovat na dostatečné informovanosti žáků
v oblasti rizikového chování.
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Realizace programu

Aktivity pro žáky 1. – 9. ročníku
1. Do jednotlivých předmětů (výukových oblastí) v rámci předmětových týmů

kontinuálně zapracovávat tematické celky, jejichž náplň a obsah lze využít pro

primární prevenci rizikového chování.

2. V rámci třídnických hodin zařazovat prvky osobnostní a sociální výchovy.

3. školní kroužky pro rok 2022 – 2023 (viz rozpis na stránkách školy)

4. práce na celoškolních projektech

Celoroční projekty:

● Okresní sportovní liga

● Čtení pro radost – spolupráce s Knihovnou E. Bořického v Milíně
● Zapojení do projektů Ovoce do škol, Školní mléko

Krátkodobé, tématicky zaměřené projekty

● Projektové dny

● Exkurze do Valle di Ledro (8. a 9. ročník)

● Měsíc filmu na školách

● Advent – zahájení (s OÚ Milín)

● Vánoce ve škole

● Tříkrálový průvod

● Přírodovědná exkurze do Podyjí

● Školní akademie/ zahradní slavnost

● Humanitární sbírky - Tříkrálová sbírka,

● Květinový den

5. sportovní akce – v průběhu celého školního roku se žáci připravují v rámci TV na

účast v Okresní školní sportovní lize. V pátém ročníku absolvují ozdravný pobyt s

lyžařskou výukou. V šestém ročníku se žáci přecházející z prvního stupně na druhý

zúčastní adaptačního pobytu. V sedmém ročníku se uskuteční lyžařský kurz.

6. školní klub

Slouží zároveň jako školní žákovská knihovna. Žáci zde mohou smysluplně trávit

volný čas před vyučováním, během polední přestávky i po vyučování.

7. další aktivity

Školní exkurze a výlety, filmová a divadelní představení, výstavy, koncerty, besedy,

výukové programy, soutěže, olympiády, projekty a humanitární akce, akce pořádané

CVA Milín, spolupráce s Hornickým muzeem v Příbrami a další.
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8. konzultační hodiny pro žáky a rodiče

Pravidelná setkání rodičů a pedagogů - třídní schůzky. Konzultační hodiny vyučujících

- ty jsou určeny jak žákům školy, tak rodičům.

9. schránka důvěry - na webových stránkách školy máme odkaz na elektronickou

schránku důvěry, kde může kdokoli anonymně informovat o zjištěném rizikovém

chování žáků školy

10. informovanost

V rámci prevence záškoláctví či šikany všichni vyučující seznamují žáky i rodiče s

řádem školy a opakovaně je informují o případném postupu při řešení porušování

pravidel a důsledcích z toho plynoucích.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Významným trvalým tématem je klima školy a třídy, předcházení a řešení problémů šikany;

vybraná témata a metodika osobnostně sociální a etické výchovy, vedení třídnických hodin.

Naše škola se zapojila do pilotního projektu proti šikaně - KiVa a školením prošli čtyři
učitelé.  Dále pak dle individuálního zájmu jednotlivých pedagogických pracovníků.

Metodické pomůcky, informace, kontakty
Metodické materiály a literatura jsou součástí učitelské knihovny, další jsou k dispozici u

metodika prevence a výchovného poradce. Informace o institucích, organizacích a

odbornících, kteří působí v oblasti primární prevence, jsou součástí tohoto MPP jako příloha.

Aktivity pro rodiče
V rámci třídních schůzek se problematice prevence věnuje velká pozornost, případné zjištěné

negativní jevy jsou neprodleně projednávány třídním učitelem,  výchovným poradcem,

školním metodikem prevence, vedením školy, případně výchovnou  komisí či OSPOD.

Spolupráce s ostatními odborníky:

● Středisko výchovné péče Příbram

● Středisko výchovné péče Orlíček

○ v případě potřeby řešení problémů jak jednotlivců, tak i třídních kolektivů,

využití nabídky programů práce s třídními kolektivy

● Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD Příbram, Dobříš)

○ v případě potřeby řešení problémů - dle individuálních potřeb
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● PPP Příbram – spolupráce především ve výchovně vzdělávacích otázkách,

● Centrum adiktologických služeb Příbram, Acet a. s., Hasiči, Policie ČR, Centrum

volnočasových aktivit Milín

Volný čas žáků, spolupráce s ostatními organizacemi
● Na nástěnce u sborovny, která je dostupná všem žákům školy, jsou průběžně

vyvěšovány nabídky volnočasových aktivit

● ZUŠ J. J. Ryby se svou pobočkou přímo v naší škole

● Škola spolupracuje také se sportovními organizacemi, do nichž chodí žáci školy – TJ

Ligmet - oddíl kopané, Aktivity klub Milín

Evidence
● tabulka sdílená všemi učiteli - Vše k prevenci - průběžné záznamy

● písemné záznamy z jednání uloženy u metodika prevence

● vedení záznamu o akcích a aktivitách v průběhu roku

● pro hodnocení efektivity je využito dotazníků, slohových prací (učitelé ČJ), ohlasů a

hodnocení rodičů na třídních schůzkách

Závěrečná zpráva metodika prevence
V primární prevenci jsme přistoupili k zásadní změně v oblasti vzájemné komunikace mezi

vyučujícími, kteří často jako první zaznamenávají rizikové jevy u žáků ve svých třídách, a ŠPP

a vedením školy. Vytvořili jsme sdílený prostor, který slouží k zaznamenávání sledovaných

jevů, jejich četnosti, způsobu řešení a nápravy a zároveň je kdykoli přístupný všem

zainteresovaným. Tímto způsobem mohli být o případných potřebách a situaci ve třídách

všichni okamžitě informováni.

V takto vytvořené tabulce jsme zohlednili všeobecně a dlouhodobě sledované oblasti

rizikového chování a při opakovaně zaznamenaných potížích jsme se snažili zjednat nápravu

nejen průběžným působením třídních učitelů či metodika prevence nebo výchovného

poradce, ale v několika případech i intervencí odborníků z jiných specializovaných organizací.

Důraz jsme kladli na kybernetickou gramotnost a zároveň bezpečnost a dobré klima ve

třídách.

Část školního roku bohužel stále ještě ovlivňovaly potíže s řešením pandemie. Bylo velmi

obtížné spolupracovat s externími organizacemi a domlouvat termíny intervencí, protože

vzhledem k nemocnosti nebylo možné plánovat a situace se měnila ze dne na den. Zároveň
byli specializovaní odborníci zahlceni zvýšenými požadavky na akutní individuální

psychologickou pomoc a neměli další kapacitu.
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Preventivní činnosti probíhající v průběhu školního roku 2021/22

V září tradičně proběhl adaptační pobyt pro šesté třídy ve Stradonicích. Spolu s třídním

učitelem spolupracovali metodik prevence a výchovný poradce. Pozváni byli externí lektoři
PhDr. Eva Burdová a Mgr. Jan Böhm. Snažili jsme se o podporu dobrého klimatu třídy a

vzájemné spolupráce mezi žáky.

Zároveň jako prevenci rizikových sportů, projevů agrese, závislostního a kriminálního chování

jsme začali všechny žáky školy zapojovat do sportovních aktivit - zvyšování fyzické kondice

se stalo velkým společenským tématem i v souvislosti s odolností organismu proti nemocem.

Zapojili jsme se do Olympijského běhu, dále jsme spolupracovali se sportovními trenéry -

ukázky sportů a nábor do sportovních klubů, lyžařské kurzy pro 5. a 7. ročník (dodatečně i

pro 8. roč.), plavání, ozdravné pobyty a sportovní kroužky ve škole. V neposlední řadě je to

trávení velkých přestávek na školní zahradě.

V teoretické oblasti jsme se věnovali:

7. ročník - zdravý životní styl - lektorka PhDr. Eva Burdová

4. ročník - prevence kouření - lektorka E. Zeisková

9. ročník - Život v závislosti - lektor V. Vácha.

Početným doučováním jsme se snažili omezit školní neúspěšnost.

Rozhled a naplnění volného času žáků jsme se snažili inspirovat návštěvami knihovny,

zapojováním do akcí ekotýmu, přicházením rodilých mluvčí do školy, rukodělnými (sklář) a

hudebními workshopy, návštěvami divadel, hudebních pořadů, přírodovědných programů
(Podyjí), návštěvou záchranné stanice Votice, akcemi ve školní hvězdárně. Žáci 8. třídy zažili

pobyt v přírodě s přespáním.

Dalšími oblastmi, kde předcházíme rizikovým jevům, je dopravní výchova, finanční

gramotnost v 5. třídě, 4. AB a 5. třída - program Kyberšikana, 6. tř. rozpoznávání a obrana

proti šikaně.

Přesto jsme opakovaně tyto potíže řešili a pozvali jsme ke spolupráci externí lektory. Do 6.

třídy - klima třídy SVP Orlíček Přední Chlum a v 7. AB Vztahy v kolektivu - PhDr Burdová.

V nastalé mezinárodní situaci jsme se museli vypořádávat se začleňováním ukrajinských žáků
do naší školy. Pozvali jsme také lektorky, českou a ruskou, do 7. AB a 6. třídy, kde jsme mluvili
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o integraci cizinců. Celá škola se postupně zúčastnila besedy s reportérkou CNN Prima News,

která natáčela počátky bojů na Ukrajině.

Nejstarší žáci potom absolvovali návštěvu na Úřadu práce, exkurzi na ČVUT, účastnili se

akce Mladý vědec.

Ve společenské oblasti, jako prevenci netolerance, xenofobie, rasismu a extremistických

projevů v chování, jsme v listopadu připravili pro 8. třídu projekt Měsíc filmu na školách. Pro

9. třídy v rámci projektu Samet na školách přednášky Ekologie, komunismus a kapitalismus v

Česku, dále pak - vernisáž výstavy a přednášku Vyšetřovací věznice StB - PhDr. F. Bártík. V

návaznosti jsme uskutečnili projektový den o politických procesech v 50. letech v

Československu - se zaměřením na Číhošťský zázrak. Někteří žáci se zapojili do projektu

organizace Post Bellum Příběhy bezpráví, navštívili Archiv bezpečnostních složek v Praze.

Všichni žáci 9. ročníku společně navštívili Památník Vojna u Příbrami opět s provázením

PhDr. Františka Bártíka.

Učitelé se vzdělávali na školeních:

Dobronauti - Mazáková, Sečanská

Strategie vyšetřování šikany I., II. - Bílek, Levíčková, Šíp, Kopecký

Cítím únavu, co s tím mohu dělat (Vrbková) - všichni učitelé

KiVa - preventivní program - Bílek, Černá, Hetflajš, Dudáčková, Kopecký

Tvořivá škola - Kotrbáčková, Mazáková, Peták, Sečanská

Finanční gramotnost - Štiplová, Dudáčková, Vítková

I přes vnější obtíže probíhala spolupráce s odbornými pracovišti - SVP Příbram, OSPOD

Příbram, PPP Příbram, SVP Orlíček Přední Chlum a dalšími. Průběžně byly řešeny některé

obtíže jednáním s rodiči, výchovnými či případovými komisemi. Velkým pomocníkem v

komunikaci s rodiči byl systém Komens v Bakalářích. Bohužel jsme se při řešení absence u

dvou žákyň museli obrátit i na Policii České republiky, avšak bez žádoucího efektu.

Plán preventivních akcí na rok 2022/2023

● začlenit nabídku z programu preventivních aktivit organizovaných Policií ČR

(tematické semináře Zásady bezpečného chování, Zacházení se zábavnou

pyrotechnikou, Extremismus  v ČR a další)

● ochrana člověka za mimořádných událostí – první pomoc, záchrana lidského života

● návštěva nízkoprahového klubu v CVA Milín

● filmová a divadelní představení

● adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, Nižbor
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● lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, Nové Hutě
● lyžařský kurz pro žáky 5. ročníku, Nové Hutě
● ozdravný pobyt pro žáky napříč ročníky

● exkurze a výlety

● výukové programy

● soutěže, olympiády

● celoškolní projekty

● humanitární akce

● zájmové kroužky ve škole

● bezpečné provozování sportovních aktivit jako prevence úrazů
● edukativní představení – Fórum pro prožitkové vzdělávání – 6. – 9. ročník

Konkrétní oblasti podle věku žáků a témat jsou rozvrženy níže:
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PLÁN prevence 2022/23, rozpis aktivit

1. A Prevence šikany a projevů agrese Etická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

1. B Prevence šikany a projevů agrese Etická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

2. A Prevence šikany a projevů agrese Etická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

2. B Prevence šikany a projevů agrese Etická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

3. A Prevence šikany a projevů agrese Zei

Prevence kyberšikany Zei

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

3. B Prevence šikany a projevů agrese Zei

Prevence kyberšikany Zei

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

4. Prevence šikany a projevů agrese TU

Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

Besip

5. Prevence šikany a projevů agrese TU

Prevence kyberšikany Informatika - Het
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Prevence záškoláctví TU

Prevence rizikového chování v dopravě PČR

Prevence užívání tabáku Černá

Prevence nelátkové závislosti Burdová

Prevence užívání alkoholu Černá

6. Prevence šikany a projevů agrese Dramatická výchova

Vá 18

Prevence záškoláctví TU

Prevence užívání tabáku Vá 1

Prevence poruch příjmu potravy Bur

Prevence kriminálního chování PČR

7. Prevence šikany a projevů agrese Dramatická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence působení sekt a extrém. náb. směrů Vá 4

Prevence kyberšikany Vá 2

Prevence kriminálního chování PČR

Prevence psychických problémů Nepanikař

Prevence kyber dezinformací Vá 14

8. A Prevence šikany a projevů agrese Dramatická výchova

Prevence užívání dalších návykových látek Vá 13

Prevence záškoláctví TU

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence rizikového sex. chování Bur

Prevence poruch příjmů potravy VKZ - Kotr.

Prevence kriminálního chování PČR

Prevence psychických problémů Vá 22

8. B Prevence šikany a projevů agrese Dramatická výchova

Prevence užívání dalších návykových látek Vá 13

Prevence záškoláctví TU

Prevence rasismu a xenofobie externí lektor
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Prevence rizikového sex. chování Bur

Prevence poruch příjmů potravy VKZ - Kotr.

Prevence kriminálního chování PČR

Prevence psychických problémů Vá 22

9. Prevence šikany a projevů agrese Dramatická výchova

Prevence záškoláctví TU

Prevence působení sekt a extrém. náb. směrů externí lektor

Prevence rizikového sex. chování Vá 8

Vá - lektor Vácha, Bur - lektorka E.Burdová, Zei -
lektorka Zeisková, TU - třídní učitel (třídnické
hodiny aj.)

PČR - Policie, Nepanikař - externí lektor
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Metodika primární prevence školní
neúspěšnosti v ZŠ Milín

1. Charakteristika školní neúspěšnosti

Školní neúspěšnost je z hlediska pedagogicko-psychologického a socio-pedagogického

chápána jako selhávání nezletilého v podmínkách školního edukačního programu nejen

špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních

stavů ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání, k učitelům a obecně ke škole. Bývá

důsledkem nevyváženosti ve vývoji osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci, volních

vlastnostech a v neposlední řadě také v rodinném prostředí. Neprospěch je téměř vždy

způsoben souborem mnoha příčin, které je třeba včas rozkrýt a přijmout účinná opatření

směřujících k nápravě. Podpora školního úspěchu vychází zejména z atmosféry školy, ve

které je podporováno učení každého žáka, tedy dobrými mezilidskými vztahy jak mezi žáky,

tak mezi žáky a pedagogy.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o poskytování

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, a

jejím cílem je vyhledávání potenciálně neúspěšných žáků a vytváření podmínek ke zlepšení

jejich školní úspěšnosti.

2. Faktory školní neúspěšnosti
Školní neúspěšnost je vymezena řadou faktorů, především osobností a zdravotním stavem

nezletilého, dále rodinným a mimoškolním prostředím a výchovně vzdělávacím procesem

ve škole.

Při řešení školní neúspěšnosti je nezbytná spolupráce školy, dalších odborníků, rodiny a

samotného žáka. Podpora rodiny je v tomto procesu nenahraditelná i s ohledem na volbu

budoucího povolání a budoucí život.

Jedná se o tyto faktory:

● osobnost žáka - snížená inteligence, poruchy učení, nedostatečná paměť, emoční

labilita, nízká odolnost vůči zátěži,

● poruchy chování, PAS,

● zdravotní problémy žáka - dlouhodobá absence,

● vysoká absence,

● změna ŠVP v důsledku přestěhování, přechodu na jinou školu,

● nepodnětné rodinné prostředí, střídavá péče,
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● rodinné prostředí s nezájmem o školu a školní dění, nezájem rodičů o spolupráci se

školou,

● nadměrně ochranitelské rodinné prostředí,

● žák ohrožený sociálně nežádoucími jevy (zhoršená rodinná situace, šikana, domácí

násilí, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole, ve třídě, ve vztahu s učitelem),

ohrožení sociálně patologickými jevy,

● žák – cizinec.

3. Žák je ohrožen školní neúspěšnosti, když:

● na konci pololetí z některých předmětů neprospěl, nebo je z některých předmětů
nehodnocen,

● vykazuje výrazné zhoršení prospěchu (o dva a více stupňů),

● dlouhodobě neplní zadané úkoly,

● svým chováním soustavně porušuje školní řád a jsou vůči němu uplatňována

výchovná opatření,

● jeho příprava není systematická.

4. Doprovodné projevy při školní neúspěšnosti

● neurotické příznaky – bolesti hlavy, břicha, nechutenství, zvracení, tiky, školní fobie,

● poruchy chování – zvýšená absence v některém předmětu nebo celková absence,

záškoláctví,

● obranné mechanismy – ztráta motivace, pocit méněcennosti, fantazie, regrese.

5. Předcházení školní neúspěšnosti

● klást na žáka přiměřené nároky,

● dbát na jeho pravidelnou docházku do školy, důsledně kontrolovat splnění zadaných

úkolů,

● zdůrazňovat jeho pozitivní stránky,

● oceňovat jeho jedinečnost,

● umožňovat žákovi vyslovovat vlastní názory,

● podporovat aktivitu žáka, dát mu příležitost zažít úspěch,

● motivovat žáka, rozebírat s ním jeho úspěchy,

● vyhýbat se negativnímu srovnávání,

● věnovat pozornost rodinnému zázemí žáka.

16



6. Pravidla pro řešení školní neúspěšnosti

Včasné podchycení žákových potíží jednotlivými vyučujícími, ti zejména vyhodnotí, zda jde

o ojedinělý výpadek, nebo trvalejší problém, v takovém případě o neúspěšnosti informují

rodiče žáka a třídního učitele.

Třídní učitel ověří, zda jde o problém spojený jen s jedním vyučovacím předmětem, nebo zda

se týká více vyučovacích předmětů, případně i ve spojení s výchovnými problémy.

Podle závažnosti problému třídní učitel kontaktuje rodiče, nabídne osobní jednání s

jednotlivými vyučujícími, případně s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového

chování, školním psychologem či dalšími členy školního poradenského pracoviště. Kromě
individuálních pohovorů je možné svolat jednání výchovné komise. O jednáních se vedou

písemné záznamy, které vždy obsahují doporučení školy vůči rodičům a postoj rodičů k nim

(individuální doučování, vyšetření v PPP, apod.).

Je uplatňován třístupňový model péče:

1.     Individuální pomoc vyučujícího v rámci běžné výuky

2.     Zapojení školního poradenského pracoviště

3.     Zapojení školského poradenského zařízení (PPP/SPC)

Základem účinného řešení školní neúspěšnosti je správné rozpoznání příčin, viz výše

uvedené faktory.

Vedení školy vyhodnocuje, zda ke zvýšené neúspěšnosti nedochází jen u některých

vyučovacích předmětů nebo jen u některých vyučujících. Na toto téma případně zaměřuje

svoji kontrolní a hospitační činnost, zajišťuje zpětnou vazbu od rodičů žáků (evaluační

dotazníky).

Na základě této diagnostiky se stanoví možná opatření:

● zvýšená motivace žáka k učení – důraz na pozitivní hodnocení, stanovení

přiměřeného rozsahu učiva, podpůrné pomůcky (přehledy), využití pomoci

spolužáků, podpůrné aktivity – oznamování termínů písemných prací a zkoušení,

slovní hodnocení,

● zajišťování vhodných pomůcek vzhledem k odlišným stylům učení (preference

vizuálního, nebo audio vnímání),

● žáci jsou seznamováni s možnými styly učení a učí se vědomě používat styl pro sebe

nejvýhodnější,

● individuální konzultace, doučování, kompenzace nedostatků pomocí speciálně
pedagogických postupů (PLPP, spolupráce s PPP, SPC),
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● pomoc při začleňování žáka do třídního kolektivu,

● stanovení přiměřeného rozsahu učiva,

● práce zadaná pro domácí přípravu odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem,

● sestavení plánu pedagogické podpory,

● zvýšená práce pedagogů s kolektivem třídy, náprava narušeného klimatu třídy,

● vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

● včasné informování rodičů o mimořádném zhoršení prospěchu žáka, tak aby se

zvýšenou péčí mohlo zabránit zhoršení souhrnné klasifikace žáka na konci každého

pololetí,

● u žáků, jejichž neúspěšnost souvisí spíše se sociálním znevýhodněním, konzultovat

situaci s OSPOD.

Škola průběžně vyhodnocuje úspěšnost těchto opatření, dlouhodobě sleduje žáky s riziky

neúspěšnosti, poskytuje jim pomoc k jejímu překonání, zohledňuje vnější prostředí

ovlivňující výsledky žáků, přijímá případná opatření k zamezení rizikového chování.

Na jednání pedagogických rad, předmětových komisí a metodických sdružení je

vyhodnocována situace vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností.

Škola si v prevenci stanovuje dlouhodobé cíle:

● vytváření kvalitního prostředí ve třídách a škole,

● trvalé sledování a vyhodnocování této problematiky, poskytování informací o

úspěšných i neúspěšných řešení - pravidelně na jednáních pedagogické rady,

● v rámci DVPP rozvíjet klíčové dovednosti pedagogů pro tuto oblast,

● je poskytována nabídka pomoci pro žáky, kteří potřebují řešit subjektivně náročné

životní situace,

● školní poradenské zařízení vytváří a aktualizuje strategii prevence školní

neúspěšnosti, seznamuje s ní pedagogy školy a vyhodnocuje její účinnost.

Závěr

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu

povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. Bude

průběžně kontrolován a vyhodnocován a podle těchto zjištění upravován.
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PŘÍLOHY

1. Seznam vybraných zařízení zabývajících se problematikou primární prevence

rizikového chování

1.1 Seznam vybraných zařízení s celostátní působností

PREV-CENTRUM, občanské sdružení

ředitel sdružení: Mgr. Ondřej Počarovský

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

Tel.: 233 355 459

e-mail: ondrej.pocarovsky@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz

ambulance@prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú. je poskytovatel sociálních, zdravotních a adiktologických služeb.     Služby

poskytujeme v rámci 3 programů: Ambulantní léčba, Programy Primární prevence      a

Nízkoprahové služby.

INSTITUT FILIA

Sokolovská 26, 120 00 Praha 2

http://web.telecom.cz/filia/

filia@telecom.cz

kontaktní osoba: Dagmar Nováková, tel: 224 263 026, 603 735 377

Institut Filia je zaměřen především na odbornou, metodickou a informační pomoc

pracovníkům a institucím v oblasti drogové prevence a vzdělávání. Výraznou část činnosti

tvoří přímá práce s dětmi a mládeží.

Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů – CEVAP

výkonná ředitelka CEVAP: MUDr. Marcela Rozehnalová

tel.:             604 888 141      

email: rozehnalova@cevap.cz

adresa: Žerotínova 42, 130 00 Praha 3 www.cevap.cz

Nadace Naše dítě
nadace@nasedite.cz

19

mailto:office@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
mailto:ambulance@prevcentrum.cz
http://web.telecom.cz/filia/
mailto:filia@telecom.cz
mailto:rozehnalova@cevap.cz
http://www.cevap.cz/
mailto:nadace@nasedite.cz


Linka právní pomoci 777 800 002 - právní rady týkající se dítěte

Liga lidských práv - Centrum pro právní ochranu dětí

Liga lidských práv

Burešova 6, 602 00 Brno

e-mail: info@llp.cz

Tel. 224816765

E-mail: deti@llp.cz, http://www.llp.cz

Liga lidských práv je sdružení právníků zabývající se ochranou lidských práv ohrožených a

znevýhodněných skupin ve společnosti. Její program „Centrum pro právní ochranu dětí“

sociálně-právní pomoc rodinám s ohroženými dětmi. Předností Centra je součinnost

právníka, psychologa a sociálního pracovníka s důrazem na kvalifikovanou právní pomoc.

 1.2 Seznam vybraných zařízení v okrese Příbram

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE – pobočka Příbram

Školní 129

261 01 Příbram 8

Tel: 318 632 266, 778 701 560

 e-mail: svppribram@svppribram.cz

Vedoucí pracoviště: Mgr. et Ing. Jana Eliášová

Státní zařízení, služby poskytuje bezplatně – poradenství, psychoterapie, skupinová terapie,

metodické vedení, vzdělávání. Cílová skupina klientů 3-18 let

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje - pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01 Příbram IV

Štěpán Duník

tel.:    318 624 085, mobil: 733 640 081

ppppb@volny.cz

Státní zařízení, služby poskytuje bezplatně – poradenství, metodické vedení, vzdělávání

OSPOD Příbram Tel. 318 402 288

Tyršova 108

261 19 Příbram

Sociální pracovnice : Alena Týrová

Kurátor:                     Jana Černíková, DiS.

Jaroslav Patera, DiS.

Policie ČR
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Oddělení tisku a prevence

Žežická 498

261 23  Příbram V – Zdaboř

tel.:  974 879 207  mobil: 602 354 197

e-mail: pb.tisk@pcr.cz

tisková mluvčí: por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

Dětský psychiatr - Příbram Zdaboř
Mudr. Michal Goetz

Tel. 318 654 479

St 10 – 12      13 – 17  dle domluvy

Tiliuus

J. Drdy 487

Příbram VII, tel.: 731 445 501, 737 501 748

jednatel: Vít Skalník, tel.: 420 731 44 55 01, v.skalnik@tilius.cz

- Vzdělávací programy zaměřené na bezpečnostní problematiku a prevenci

kriminality, rasismus, xenofobii

NPZ Bedna Příbram

Kamila Zelená

Koordinátorka NZDM Bedna

zelena@ponton.cz

tel. 608 936 116

Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších

sociálních a etnických skupin, předcházet a napomáhat k odstraňování jejich sociálního

vyloučení.

Centrum adiktologických služeb Příbram, MAGDALÉNA o.p.s.

Žežická 193, Příbram VII

Vedoucí: Mgr. Hana Vavřincová

Tel. 739 612 018, 318 622 010

Mobil: +420 739 612 018

E-Mail: vavrincova@magdalena-ops.cz
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PPP Mgr. Hana Lukešová, tel. 731 625 960

Posláním programu 3P Centra adiktologických služeb Magdaléna - Příbram je předcházet

vzniku rizikového chování a snižovat jeho dopady u dětí a mládeže.

Anabell, občanské sdružení

Baranova 33

130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel.: 775 904 778

E-mail: praha@anabell.cz

 

 Otevírací doba:

Pondělí:  9 –14 hod.

Úterý:     9 –14 hod.

Poradna funguje pouze pro objednané klienty.

Pomáhá řešit poruchy příjmu potravy

Přehled zdrojů a použité literatury:

Havlínová, M. , Kolář, M. (2001). Sociální klima v prostředí základních škol v ČR.

Kolář, M. (2005). Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie.

Časopis Prevence, 2 (7), 3 – 7.

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

Mečíř, J. (1989). Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: Avicenum.

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. a kol.

Primární prevence rizikového chování ve školství – monografie.

Sdružení SCAN, (2010). UK v Praze, 1. LF, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Centrum

adiktologie. Praha: TOGGA, spol. s. r. o.

Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele. (2009) Člověk v tísni, o. p. s. a Statutární
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