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Preventivní program školní rok 2018-2019

Cíl programu: Hlavním cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně 
patologickým jevům a jejich systematické vedení ke zdravému způsobu života

Vlastní program -  realizace

1. Informovanost

 Zařazení informací o problematice do jednotlivých hodin

 Setkání žáků s odborníky

 Nástěnky k problematice ve třídách a ve škole

 Využívání školní knihovny

 Využívání audiovizuální techniky

2. Krizový plán

 nahlásit situaci řediteli školy (Mgr. Adriana Gajová), v případě nepřítomnosti zástupkyni 
ředitele (Ing. Helena Fikarová)

 pokud má žák důvěru k jinému pedagogickému pracovníkovi

 spolužákovi, který věc oznámí 

 zmapování skutečné situace, kontaktování zákonných zástupců, postih agresora

 následná sekundární a terciální prevence 

3. Aktivity školy v rámci programu

 Práce ve skupinách, školní družině /rozvoj vlivu kolektivu na jedince, vytváření vlastních
postojů a vyjádření vlastních názorů/

 Individuální přístup – pedagog – žák/podpora sebevědomí, pedagog jako partner, dů-
věrník a rádce/

 Využívání seberealizace žáků /využití nápadů a zapojení do volného času/

 Rozvoj zájmových aktivit
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 Šablony do škol II – zapojení žáků do aktivit, smysluplné využití volného času

 Školní projekty – dlouhodobé: Etická výchova

 Školní projekt – Sport nás baví (kooperace, ohleduplnost, vytrvalost..)

 Reakce na právě vzniklé situace

 Zapojení pedagogů školní družiny do programu o prevenci patologických jevů

 Využití interaktivních programů – Třídění a recyklace – www.jaktridit.cz

4. Akce pro žáky

 Staráme se o školní zvíře /andulky/ - celoroční činnost

 Ekologické přednášky o znečišťování životního prostředí, o nutnosti chránit přírodu i zví-
řata, třídění odpadu, účast na úklidu obce, sběru starého papíru a Dni Země, sběr víček, 
sbírka na adopci

 Vánoční setkání rodičů a dětí, vánoční tvoření a pečení, účast na adventním zpívání

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček – školní kolo

 Praskačský zpěváček pro málotřídní i plně organizované školy

 Besedy s hasiči a policií

 Třídní učitelé se průběžně věnují problematice návykových látek, zdravého životního 
stylu a hygienických návyků

 Účast na meziškolních akcích/vybíjená, fotbal, futsal, florbal, lehkoatletické přebory, 
běhy/

 Zapojení do mimoškolní činnosti – kroužků

 Návštěva kulturních zařízení (divadla, knihovny, muzea)

 Škola v přírodě

 Využití interaktivních programů – Třídění a recyklace – www.jaktridit.cz

 Spolupráce s Menzou a podpora nadaných žáků

 Logická olympiáda

 Čtení pomáhá

 Schránka důvěry

 Zapojení se do programu OVOV

 Spolupráce se Sokolem Hradec Králové

 Spolupráce se sborem Jitro

 Zapojení se do korespondenčního anglického projektu „Postcrossing“

 Účast v matematické korespondenční soutěži
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 Dopravní výchova

5. Časový harmonogram

 ZÁŘÍ Dětská práva, Rodinné prostředí

 ŘÍJEN Ochrana přírody, Recyklace, Dopravní výchova

 LISTOPAD Demokratická společnost, Mám rád svou zemi

 PROSINEC Vánoční svátky

 LEDEN Já a moje zdraví

 ÚNOR Pozor drogy

 BŘEZEN Zdravé mezilidské vztahy

 DUBEN Etika

 KVĚTEN Naše škola a třída

 ČERVEN Šikana a kyberšikana, Dětská práva

   

     6.    Předcházení patologickým jevům

 Pro žáky a zaměstnance školy platí přísný zákaz kouření v celém areálu školy.
 Pro žáky a zaměstnance školy platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů v celém areálu

školy.
 Důležité je posilovat oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, ve školních ko-

lektivech (předcházet šikaně)
 Všichni zaměstnanci školy, pedagogičtí pracovníci školy musí vést důsledně a systema-

ticky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických prin-
cipech, respektujících identitu a individualitu žáka. Žáci musí tyto snahy a postupy re-
spektovat  a plnit  je nejen vůči  dospělým osobám, ale  hlavně vůči  svým spolužákům,
vrstevníkům.

 Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení sou-
visející s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení
zbraní a nebezpečných látek do školy.  Schránku mohou žáci využít  i  pro svá sdělení o
trestné  činnosti  nebo ničení  školního  majetku.  Informace  ze  schránky jsou  určeny vý-
chovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.

 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupi-
nám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách
školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti
řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento
zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

7.   Závěr

Preventivní program směřuje k ochraně dětí před sociálně negativními vlivy, včetně 
závislosti na návykových látkách, hracích automatech nebo počítačích. Ochrana proti 



šikaně a kyberšikaně. Výchova k toleranci k jiným etnickým skupinám bez rozdílu barvy 
pleti nebo náboženského vyznání, zdravotního postižení.

Je preferováno účelné využívání volného času, kterým se předchází nežádoucímu 
chování. Klást důraz na posilování zdravého sebevědomí, samostatné rozhodování a 
řešení problému, rozvoj zdravého životního stylu.
Na závěr školního roku bude program vyhodnocen a popřípadě doplněn o zjištěné 
nedostatky nebo nové nepříznivé jevy.

V Praskačce 1. 9. 2018

Vypracovala: Gajová, Horáčková Schválila: Mgr. Adriana Gajová

Školské poradenské pracoviště

Kontakty:         

Ředitelka školy:                                 Mgr. Adriana Gajová
                                                              tel. 752 159 171

Zástupkyně ředitelky:                      Ing. Helena Fikarová
                                                             tel.: 777 253 344

Výchovný poradce:                            Mgr. Adriana Gajová
                                                              tel.: 725 159 171

Metodik prevence:                            Bc. Tereza Horáčková
                                                              tel.: 608 641 331

Pedagogicko – psychologická poradna a Speciálně pedagogické centru Královehradeckého 
kraje

Webové stránky: www.pppkhk.cz

Email:                   info@pppkhk.cz

Tel.:                      495 265 423

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Webové stránky:   www.spchk.cz

Email:                                              specialnicentrum@seznam.cz
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