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1. ÚVOD

Preventivní program je dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke 

zdravému životnímu stylu, na jejich sociální a osobnostní rozvoj, na výcvik v 

sociálně komunikativních dovednostech a na prevenci rizikového chování.

Rizikové chování vystihuje takové chování, které má negativní dopady na 

fyzické či psychické fungování člověka. Mezi formy rizikového chování 

můžeme zařadit:

– rizikové zdravotní návyky (alkohol, kouření, užívání drog),

– sexuální chování 

– interpersonální agresivní chování (šikana),

– delikventní chování ve vztahu hmotným majetkům (krádeže, 

vandalismus),

– hráčství,

– rizikové chování ve vztahu ke společenským institucím (záškoláctví),

– rizikové sportovní aktivity (provozování adrenalinových a extrémních 

sportů).

Tento preventivní program je otevřený dokument školy, který může být 

doplňován a pozměňován dle potřeb žáků, rodičů a pedagogů školy.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP

Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov 36301

okres Karlovy Vary

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Rudolf Radoň

Telefon na ředitele 351 124 821

E-mail na ředitele reditel@3zsostrov.cz

Jméno školního metodika 

prevence

Mgr. David Hanakovič

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 14:00 (jinak dle domluvy)

Telefon 351 124 821

E-mail david.hanakovic@3zsostrov.cz

Specializační studium studuje

Realizátor vzdělávání NPI ČR, krajské pracoviště Karlovy Vary

Jméno výchovného poradce Mgr. Simona Hnátová

Telefon 351 124 821

E-mail simona.hnatova@3zsostrov.cz

Specializační studium Ano

Realizátor vzdělávání UJEP Studium pro výchovné poradce

Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických 

pracovníků

ZŠ – I. stupeň  14 311 27

ZŠ - II. stupeň  8 218 23

Celkem na škole  22 529 50
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Charakteristika školy

Základní škola Májová je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Součástí školy 

je školní družina, dvě tělocvičny a atletický ovál. Zřizovatelem je Město Ostrov, 

Jáchymovská 1. Spádovost školy je určena vyhláškou města Ostrova, je-li volná 

kapacita, může škola umístit žáky do jednotlivých ročníků na základě žádosti 

rodičů i z jiného spádového obvodu či obce. Jsme školou se všeobecným 

zaměřením.

V tomto školním roce navštěvuje školu 529 žáků. Ve škole pracuje 50 

pedagogických pracovníků. Žáci všech ročníků se vzdělávají podle vzdělávacího 

programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život. 

Program 1. - 5. tříd je doplňován o prvky činnostního učení – moderní formy 

výuky Tvořivá škola. Pro práci se žáky s poruchami učení a chování je 

využíváno vyhlášky 27/2016 Sb. k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol. Program je zaměřen na všechny věkové 

kategorie žáků, zvláště na žáky ve věku 12 až 15 let, tedy nejohroženější 

skupinu. 

Ve škole bylo vytvořeno 16 skupin speciálně pedagogické péče a 17 skupin 

pedagogické intervence. Pozornost učitelů byla též zaměřena na žáky se 

sociálním znevýhodněním. Vzdělávací program 1. až 3. ročníků byl obohacen o 

prvky činnostního učení Tvořivá škola. V každém ročníku byla zařazena 

tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j. 

12 050/03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně 

patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního 

programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do 

mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. U žáků 

ohrožených školním neúspěchem bylo postupováno podle Strategie předcházení 

školní neúspěšnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky již od 1. 
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stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku 

do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako 

samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. Program 

finanční gramotnosti žáků je na škole zařazen od 1. ročníku do předmětu 

matematika a v 8. ročníku se vyučuje samostatně v rámci předmětu pracovní 

činnosti. Etická výchova je žákům nabízena od 7. ročníku jako jednohodinový 

volitelný předmět, který pokračuje až do 9. ročníku.

Výuka volitelných předmětů:

technické práce Jiří Sypták

Mgr. Jiří Garay

Mgr. Rudolf Radoň

základy robotiky Mgr. Vlastimil Šetka

softbal Mgr. Rudolf Radoň

ekologické praktikum Mgr. Ivana Petrová

konverzace z Aj Mgr. H. Žílová

užité výtvarné činnosti Mgr. Květoslava Purkytová

péče o domácnost Mgr. Ivana Petrová

Ing. Ilona Matějčková
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Riziková místa ve škole: 

 toalety, 

 školní šatny, 

 šatny v prostorách tělocvičen, 

 sportovní areál.

Tým prevence rizikových jevů ve škole:

Školní poradenské pracoviště

ve funkci ředitele školy: Mgr. Rudolf Radoň

ve funkci školního metodika prevence: Mgr. David Hanakovič

ve funkci výchovného poradce: Mgr. Simona Hnátová

ve funkci školního psychologa: Mgr. Lenka Zachardová

ve funkci školníka: Jiří Sypták

v širším kruhu všichni třídní učitelé: hrají stěžejní úlohu při naplňování MPP, 

mapují vztahy ve své třídě, vhodnými aktivitami navozují zdravé prostředí v 

kolektivu, konzultují a úzce spolupracují s metodikem prevence, výchovnou 

poradkyní a vedením školy, také s ostatními pracovníky školy a rodiči, 

seznamují žáky s MPP, podílí se na léčbě vztahů v kolektivech, ve kterých se 

vyskytla šikana, důsledně postihují - navrhují postihy - v případě porušení 

školního řádu, s rodiči komunikují nejen prostřednictvím třídních schůzek, ale 

ihned, když se objeví problém. S týmem spolupracují všichni pedagogičtí a 

provozní zaměstnanci.
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4. ZDROJE

Vnitřní zdroje školy
Specifická prevence

- Preventivní tým (výchovný poradce, metodik prevence pro I. a II. stupeň, 

zástupce vedení školy, školní psycholog).

- Individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce - Sociometrie 

(individuální práce, práce s třídou).

- Intervenční pobyty, projektové dny.

- Školní web (www.3zsostrov.cz).

- Školní schránka důvěry. 

- Školní literatura vztahující se k rizikovému chování.

- Odebírání časopisu Prevence.

Nespecifická prevence 

- Výlety, školy v přírodě, projektové dny, ozdravné pobyty, zahraniční 

zájezdy.

- Třídnické hodiny (nejméně 1x za měsíc, jinak podle potřeby třídy).

- Školní parlament. 

Vnější zdroje školy

Jedná se o podpůrnou síť institucí, odborníků a služeb pomáhajících i 

spolupracujících organizací:

Telefonní kontakty:

PPP Karlovy Vary 353 176 511

MÚ Ostrov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 354 224 887

http://www.3zsostrov.cz/
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OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) 777 766 097

OSPOD (Ing. Bc. K. Šplíchalová – vedoucí) 354 224 887

SVP (Středisko výchovné péče)           774 715 267

Speciálně pedagogické centrum Ostrov 724 306 691

Krajský školský koordinátor prevence (Ing. E. Cíchová) 354 222 446

Metodik prevence PPP Karlovy Vary (Mgr. M. Fialová) 353 176 522

Protidrogový koordinátor (Ing. Bc. Š. Benešová) 739 604 886

Záchranný kruh (Ing. V. Krajsová) 777 572 576

Městská policie Ostrov 353 615 880

Policie ČR  974 366 911

Dětský psychiatr (MUDr. J. Bartková) 353 235 211

Klinický psycholog (PhDr. E. Bauerová) 353 364 243

Linka bezpečí s celorepublikovou působností 116 111

Světlo Kadaň z.s. 725 961 795

Internetové odkazy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www. msmt.cz

České koalice proti tabáku – www.bezcigaret.cz

Asociace „Záchranný kruh“ – www.zachrannykruh.cz

Prevence kriminality - ww.mvcr.cz/prevence

Bílý kruh bezpečí – www. bkb.cz

Při řešení rizikového chování žáků postupujeme dle metodických pokynů 

MŠMT:

METODICKÉ DOKUMENTY (DOPORUČENÍ A POKYNY)

Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární 

prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT:  Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 

MŠMT č.j. : 21291/2010-28) a Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a 

javascript:void(0)
http://www.bezcigaret
http://www.zachrannykruh.cz
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tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

(č.j. MŠMT-21149/2016). 

5. ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE

Pozitiva

- Na naší škole se pravidelně organizují celoškolní projekty.

- Pedagogičtí pracovníci se pravidelně scházejí na provozních a pracovních 

poradách.

- Pedagogové se v průběhu školního roku vzdělávají podle potřeby a 

nabídky vzdělávacích kurzů.

- Řada vyučujících vede zájmové kroužky v prostorách školy (florbal, 

softball, pěvecký sbor, keramický kroužek).

- Významnou roli při realizaci PP mají jednotliví pedagogové, kteří pod 

vedením školního metodika prevence začleňují jednotlivá preventivní 

témata do výuky, a to v souladu s RVP, ŠVP a svými tematickými plány. 

- Třídní učitelé mají prostor v pravidelných třídnických hodinách, které 

jsou součástí rozvrhu.

- Žáci mohou vyjádřit svůj názor a hodnotit klima třídy a školy v rámci 

školního parlamentu, jednotlivý zástupci tříd sdělují výsledky zasedání 

v rámci třídnických hodin.

- Žáci při výskytu problému mohou informovat své třídní učitele, 

výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, popřípadě ostatní 

pedagogické zaměstnance.

- Většina rodičů spolupracují s třídními učiteli i ostatními učiteli.

- Zvolení zástupci rodičů pracují ve Školské radě.

- Rodiče se školou spolupracují při výskytu rizikového chování žáků.

- Výchovná poradkyně a školní metodik prevence úzce spolupracují a 

poskytují konzultace po dohodě se zákonným zástupcem.
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- Třídní učitelé jednají s rodiči v rámci svých konzultačních hodin a na 

třídních schůzkách.

Kontaktní údaje na pedagogický sbor naší školy rodiče získají z webových 

stránek školy. 

Negativa

- Agresivní chování žáků vůči sobě a pedagogickým pracovníkům.

- Pozdní příchody na vyučování.

- Opakované porušení školního řádu – použití mobilního telefonu, nekázeň.

- Vandalismus a ničení školního majetku.

- Kyberšikana – vulgární SMS zprávy, nevhodná komunikace na sociálních 

sítích. 

- Skryté záškoláctví některých žáků – tolerované a omlouvané rodiči žáků.

- Absence některých žáků ve výuce.

- Malý zájem rodičů o dění ve škole (hlavně druhý stupeň).

Preventivní program naší školy je zaměřen na prevenci intolerance a 

nevhodného chování žáků, šikany a násilí, vandalismu, xenofobie, rasismu, 

užívání legálních návykových látek.  Dále podporujeme zdravý životní styl a 

budování bezpečného klima ve škole.
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6. CÍLE PP

Dlouhodobé cíle

- snižování absence u žáků, 

- zvyšování tolerance, schopnosti vzájemné komunikace a pozitivních 

vztahů mezi žáky i pedagogy,

- vybudování základů asertivity,

- podpora seberealizace žáků,

- posilování sebeúcty a kritického myšlení, 

- podporování pozitivních návyků, 

- posilování zodpovědnosti za vlastní činy,

- zvýšení spolupráce s rodiči a jejich účasti na společných akcích školy,

- vyšší informovanost, podpora práce třídních důvěrníků a školské rady,

- zlepšování týmové komunikace mezi pedagogy,

- podpora dalšího vzdělávání pedagogů,

- podpora sociální prevence,

- posilování právního vědomí žáků i rodičů.

Krátkodobé cíle

- systémové třídnické hodiny,

- efektivní přednášky a semináře,

- intervenční vrstevnické pobyty žáků,

- nácvik a podpora sociálních dovedností žáků na obou stupních školy,

- redukce neomluvených hodin žáků,

- snižování popřípadě oddálení kuřáckých závislostí,
- posílit blok primární prevence zaměřený na zdravý životní styl a 

racionální výživu.



Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace

Tel./fax: 351 1248 21                                 e-mail: sekretariat@3zsostrov.cz                                                 IČO: 49753371
12

7. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

Jednotlivé aktivity budou průběžně doplňovány dle aktuální nabídky.

Aktivity pro pedagogy
Název a odborné zaměření 

vzdělávání

Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí

Stručná charakteristika Syndrom vyhoření vzniká jako reakce organismu na 
chronický stres, kterému není možné dlouhodobě odolávat. 
Ve školním prostředí se vyskytuje celá řada situací, které 
učitele mohou stresovat, proto je učitelství jedna z nejvíce 
ohrožených profesních skupin s vysokým rizikem 
syndromu vyhoření. 

Realizátor/lektor MGR. M. VOSMIK

Počet proškolených pedagogů 50

Počet hodin 8

Termín konání 9. 1. 2020

Název a odborné zaměření 

vzdělávání

Semináře, školení, akreditované programy, konference pro 
školní rok 2020-2021

Stručná charakteristika Zvyšování profesní a preventivní připravenosti pedagogů.

Termín konání Průběh školního roku 2020-2021

Aktivity pro žáky

Tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací 

oblast

Téma Časová 

dotace

Vyučující

1. PRV Člověk a jeho 
svět

Chování o přestávce 1 TU

1. PRV Člověk a jeho 
svět

Co podporuje/škodí 
našemu zdraví?

2 TU

2. PRV Člověk a jeho 
svět

Člověk a jeho okolí. 
Rodina a já.

2+1 TU

3. PRV Člověk a jeho 
svět

Rodina a já. 1 TU

3. PRV Člověk a jeho Důležitá telefonní 1 TU
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svět čísla.

3. PRV Člověk a jeho 
svět

Správné a nesprávné 
chování ke 
kamarádům.

2 TU

4. VL Člověk a jeho 
svět

Setkání s cizím 
člověkem. Říkáme  
- ne.

2 TU

4. VL Člověk a jeho 
svět

Jak se chováme a 
jak to vidí ostatní.

1 TU

5. PŘ Člověk a jeho 
svět

Co podporuje/škodí 
našemu zdraví?

2 TU

5. VL Člověk a jeho 
svět

Člověk a jeho okolí. 1 TU

6. OV Člověk a 
společnost

Člověk ve 
společnosti, člověk, 
stát a právo.

1 Učitel OV

7. OV Člověk a 
společnost

Člověk ve 
společnosti

1 Učitel OV

7. OV Člověk a 
společnost

Člověk, stát a právo 1 Učitel OV

8. OV Člověk a 
společnost

Člověk ve 
společnosti

1 Učitel OV

8. OV Člověk a 
společnost

Člověk jako jedinec 1 Učitel OV

8. PŘ Člověk a 
příroda

Zdravý životní styl, 
rizika ohrožení 
zdraví, civilizační 
choroby

2 Učitel PŘ

8. PŘ Člověk a 
příroda

Rizika zneužívání 
návykových látek, 
sexuální výchova

2 Učitel PŘ

9. TV Člověk a zdraví Činnosti ovlivňující 
zdraví, význam 
pohybu pro zdraví

2 Učitel TV

9. CH Člověk a 
příroda

Léčiva a návykové 
látky

2 Učitel CH
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Aktivity pro rodiče
Název programu Osobní konzultace rodičů s pedagogy

Stručná charakteristika programu Setkání rodičů s třídním učitelem či dalšími pedagogy, 
popř. výchovnou poradkyní či metodikem prevence.

Realizátor Škola

Cílová skupina Zákonní zástupci žáků ZŠ

Návaznost programu na cíle PP Včasné upozornění na případný problém napomáhá 
vytvořit vhodnou strategii pro jeho řešení, popř. 
eliminovat jeho následky. 

Ukazatele úspěšnosti Využívání konzultačních hodin, vzájemná pozitivní 
spolupráce pedagog – zákonný zástupce

Termín Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků 
jsou vyvěšeny na stránkách školy.

Zodpovědná osoba Vedení školy + všichni pedagogové

Místo konání Kabinety + volné učebny ZŠ

Název programu Třídní schůzky

Stručná charakteristika programu Setkání rodičů s třídním učitelem, na kterém jsou 
informováni o činnosti školy, plánovaných akcích, 
chování a prospěchu žáka, na prvních třídních 
schůzkách jsou rodiče seznámeni s preventivním týmem 
školy, jeho činností a PP školy

Realizátor Škola prostřednictvím třídních učitelů

Cílová skupina Zákonní zástupci žáků ZŠ

Návaznost programu na cíle PP Zapojení rodičů do dění ve třídě napomáhá udržování 
dobrého klimatu na škole, informovaní rodiče aktivněji 
pomáhají škole a žákům řešit případné projevy 
nežádoucího chování

Ukazatele úspěšnosti Počet zúčastněných rodičů v jednotlivých třídách. 
Rodiče se obracejí na pracovníky školy v případě 
problému a spolu s pedagogy hledají nejefektivnější 
formu řešení problému. 

Termín Září, listopad 2020, duben 2021

Zodpovědná osoba Vedení školy, třídní učitelé, netřídní učitelé

Místo konání Učebny školy dle rozpisu
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8. ČASOVÝ HARMONOGRAM PP PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V průběhu celého školního roku bude probíhat dlouhodobá primární prevence. 

Na 1. stupni zajišťuje zejména třídní učitel, na 2. stupni třídní učitel a všichni 

pedagogičtí pracovníci – zejména vyučující OV. Budou realizovány četné 

aktivity, vycházející z učebních plánů, zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, 

komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást 

otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost 

říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s 

neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací.

Pro 1. stupeň plánované akce na dopravním hřišti a besedy s preventistou 

Městské policie Ostrov (celoročně), dále pokračování v preventivním programu 

AJAX (zvyšování právního vědomí u dětí). Pro 2. stupeň besedy s preventistou 

Městské policie Ostrov, preventivní přednášky o šikaně, kouření a návykových 

látkách, dále přednášky pana Pospíšila ze společnosti ACET na témata: Sex, 

AIDS, vztahy. Realizace projektu „HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných 

chorobách (vyšší ročníky 2. stupně). Aktivity primární prevence spojené se 

Západočeskými zdravotnickými dny.

Realizace vrstevnických pobytů dle potřeby. Školní metodik prevence bude 

průběžně využívat nabídek dalšího vzdělávání pro výkon své funkce. Každý 

měsíc budou nadále probíhat třídnické hodiny v jednotlivých ročnících (datum a 

téma budou zapsány v Poznámkách v programu Bakalář). TU budou dle 

možností plánovat společné třídní akce. Žáci jednotlivých tříd 1. a 2. stupně se 

zúčastní Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.

Nadále bude průběžně probíhat spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní 

ochrany Městského úřadu Ostrov. Školní rok žákům opět nabídne volnočasové 

aktivity v podobě softballu, florbalu, pěveckého sboru Májová sluníčka, kroužku 
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keramiky. Prevence bude probíhat v hodinách dle ŠVP a časových plánů. Pro 2. 

stupeň proběhne olympiáda z českého jazyka, jíž jsme pořadatelé. Dále se naši 

žáci zúčastní olympiád z přírodopisu, zeměpisu, okresní sportovní olympiády (1. 

i 2. stupeň), dalších sportovních akcí města, dále dějepisné olympiády a soutěže 

O Pohár královské mincovny, matematické Pythagoriády a mezinárodní soutěže 

matematický Klokan, olympiády z fyziky. Žáci se rovněž zapojí do nabídnutých 

výtvarných soutěží. Rovněž školní družina bude nadále pro své žáky 

organizovat soutěže a akce v průběhu celého školního roku. Škola bude nadále 

pokračovat v projektech:

- technika je zábava,

- erasmus plus,

- podpora přírodovědného a technického vzdělávání v karlovarském kraji,

- ovoce do škol.

Dále budeme pokračovat v soutěži Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Se 

začátkem nového školního roku bude opět žákům zpřístupněna školní knihovna 

v 1. patře s nabídkou nových knižních titulů. V prosinci proběhne Den 

otevřených dveří pro veřejnost, do kterého se zapojí jednotliví TU se svými 

žáky. Před Vánocemi proběhne ve škole Projektový den. Nadále bude 

pokračovat spolupráce s MDDM Ostrov, Městskou knihovnou a Ekocentrem.
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9. EVALUACE – HODNOCENÍ EFEKTIVITA

Kvalitativní hodnocení

V preventivním programu nechybí upřesnění krátkodobých a dlouhodobých cílů 

školy, plánované akce a programy. Evaluace bude v následujících letech 

podepřena i dotazníkovým šetřením klimatu školy, kterého se zúčastní žáci, 

pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci žáků naší školy. Programy primární 

prevence máme soustředěné do celého školního roku (sportovní turnaje, jarní 

úklid, výlety, exkurze, projektové dny, předávání vysvědčení). V průběhu celého 

školního roku se pak konají kroužky (florbal, softball, pěvecký sbor, keramika).

Kvantitativní hodnocení

Práce pedagogů – vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti 

prevence

Preventivní práce s žáky naší školy – specifické preventivní aktivity (blok 

primární prevence, semináře, besedy, pobytové akce, volnočasové aktivity při 

škole).


