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1. Úvod 

 
Tento dokument je dlouhodobým preventivním programem školy a je součástí  školního vzdělávacího programu, který 

vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu. Problematika prevence rizikového chování u žáků je 

zapracována do osnov tak, aby se prevence nežádoucích projevů chování stala přirozenou součástí školní výuky a osnov 

tak, aby se nejevila jako nadstandardní aktivita školy. Vychází z omezených časových, personálních a finančních 

investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním a politickým okolnostem i struktuře 

školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí. Podporuje zdravý životní styl, tj. rovnováhu tělesných 

i duševních funkcí s pocitem spokojenosti a radosti do života. Cílem je komplexní výchovné působení všech 

pedagogických pracovníků ve škole a snaha snižovat rizika a vlivy, jež mohou narušit zdravý a bezproblémový vývoj 

žáků.  

 

2. Legislativní východiska prevence rizikového chování  ve školách  

 
Rizikovým chováním dětí a mládeže, primární prevencí rizikového chování  a důsledky rizikového chování žáků, studentů, dětí a  

mladistvých se v našem právním systému zabývají zejména tyto zákony, vyhlášky, strategie  a metodické postupy:   

 Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů   

 Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí   

 Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník  

 Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník   

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

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce   

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních  

 Zákon č. 106/2011, kterým se mění zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění   

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím  

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky  

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii  

 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě   

 Zákon č. 220/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení  o nich 

 Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

 Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů   

 Vyhláška 317/2005 sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   

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

zařízeních   

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

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy  

Národní strategie ministerstev  

 Strategie prevence kriminality 2016–2020 (definovaná ve víceletých cyklech Usnesením vlády ČR)   

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021 (Usnesení Vlády 

ČR ze dne 18. 3. 2019, č. 190)   

 



 

 

 

Konkrétní postupy a doporučení ohledně prevence a řešení výskytu rizikového chování obsahují tato metodická doporučení a 

pokyny MŠMT:   

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách  a školských zařízeních (č. j. MŠMT-

21149/2016)   

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí  a mládeže (č. j. MŠMT-21291/2010-28).    

 V roce 2017 došlo k aktualizaci několika příloh tohoto doporučení, konkrétně přílohy č. 7 – Kyberšikana, 

přílohy č. 10 – Vandalismus  a přílohy č. 11 – Záškoláctví.   

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví (č. j.: 10 194/2002-14)   

3. Principy strategie 
 

Strategie prevence rizikového chování žáků se vytváří na níže popsaných principech: 

 Partnerství a společný postup  

Strategie podporuje partnerství a širokou spolupráci na všech úrovních při respektování kompetencí. Společný 

koordinovaný postup všech článků v systému prevence v rámci školy zvyšuje pravděpodobnost účinnosti působení a 

úspěchu při dosahování stanovených cílů.  

 Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování 

Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v koordinované spolupráci zaměstnanců školy, žáků a jejich 

zákonných zástupců i dalších institucí (OSPOD, Policie ČR, PPP aj.). Strategie se zabývá definicí vzájemného propojení 

všech subjektů v rámci primární prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním. 

 Kontinuita působení a systematičnost plánování 

Preventivní působení musí být systematické a dlouhodobé. Jednorázové aktivity, bez ohledu na rozsah a náklady, nejsou 

příliš efektivní. Pozitivních změn nelze dosáhnout dílčími ani izolovanými opatřeními, ale dlouhodobým a komplexním 

úsilím a realizací strategií.  

 Uplatnění analýzy současné situace 

Aktivity realizované v rámci primární prevence jsou založené na analýze současné situace, pojmenovaných problémech, 

potřebách a prioritách. Jednotlivá opatření jsou důsledně monitorována a je vyhodnocována jejich účinnost. 

 Cílenost a adekvátnost informací i forem působení 

Realizované preventivní aktivity musí odpovídat cílové skupině a jejím věkovým a sociokulturním charakteristikám a 

potřebám. U každého preventivního programu je třeba definovat, pro jakou cílovou skupinu je určen. 

 Pozitivní orientace primární prevence  

Nabídka pozitivních alternativ a využívání pozitivních modelů vykazují větší efektivitu než používání negativních 

příkladů v preventivních aktivitách. 

 Orientace na kvalitu postojů a změnu chování 

Každé primárně preventivní působení si klade za cíl mít pozitivní vliv na změnu postojů a chování daného jedince. 

Součástí preventivních programů by proto mělo být získání relevantních sociálních dovedností, relevantních znalostí a 

dovedností potřebných pro život. 

 

4. Charakteristika školy 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, založená v roce 1944, navazuje na dlouholetou tradici 

sklářství a je jedinou školou tohoto typu na Moravě. Jsme menší škola se speciálním provozem. Svým jedinečným 

zázemím, odbornými učebnami, školní ateliérovou hutí, dílnami, studii, chemicko-technologickou laboratoří a také 

samotnými ateliéry kresby, malby, figury, sochy, modelování, vitráží a fusingu tvoří unikátní instituci, která významně 

přispívá ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice. Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a vysokými 

školami uměleckého i technického zaměření v ČR i v zahraničí. 

 

 



 

 

 

V blízkosti školy vedou frekventované silniční komunikace, na silnicích jsou vyznačeny přechody pro chodce. Jelikož 

součástí školy není školní jídelna ani tělocvična, je stravování žáků i výuka tělesné výchovy zajištěna v blízké budově 

školy Obchodní akademie a VOŠ. Ihned po nástupu do 1. ročníku jsou žáci seznámeni s bezpečnými trasami přesunu. 

Od roku 2015 se škola stala bezbariérovou a zvýšil se počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Areál školy je oplocený a vstup do školy je možný pouze přes vrátnici školy. Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou 

povinni při příchodu do školy a při odchodu ze školy použít přidělený čip, pomocí kterého se snadno eviduje a kontroluje 

docházkový systém.  

 

Nabízené studijní (maturitní) obory: 

82-41-M/01      Užitá malba 

82-41-M/04      Průmyslový design  

82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

 

Nabízený učební obor: 

28-58-H/01       Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 

5. Oblasti prevence 

 
Specifická primární prevence 

Specifickou primární prevenci lze rozdělit podle cílové skupiny, intenzity programu, podle prostředků a nástrojů, které 

program využívá a na jaké úrovni je zapojení cílové skupiny, a to do tří úrovní: 

 Všeobecná primární prevence – zaměřuje se na běžnou populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému 

nebo rizika. (Obvykle program realizovaný pro třídu.) 

 Selektivní primární prevence – zaměřuje se na žáky, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory 

pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování. 

 Indikovaná primární prevence – zaměřuje se na jedince a skupiny, u nichž se již vyskytly projevy rizikových 

faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 

 

Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního 

sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a 

volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje 

osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 

 

6. Formy rizikového chování 

 
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na:  

předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím oblastem rizikovým projevům v chování žáků: 

 návykové látky – drogy, 

 rizikové chování v dopravě, 

 poruchy přijmu potravy, 

 alkohol a děti školního věku,  

 syndrom týraného dítěte – CAN,  

 školní šikanování, 

 kyberšikana,  

 homofobie, 

 extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus,  

 vandalismus,  

 záškoláctví, 



 

 

 krádeže, 

 krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i  vnitřního prostředí, 

 netolismus,  

 sebepoškozování, 

 nová náboženská hnutí,  

 rizikové sexuální chování,  

 příslušnost k subkulturám, 

 domácí násilí,  

 hazardní hraní, 

 dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkající se žáků s PAS ve školách a školských 

zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.  

 

7. Cíle školní preventivní strategie 
 

Dlouhodobé cíle: 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 

 zvyšovat odolnost žáků vůči negativnímu působení nabídky omamných a psychotropních látek a dalších 

rizikových jevů (alkohol, kouření, jiné psychotropní látky), 

 podporovat u žáků občanskou a právní odpovědnost za své jednání, 

 rozvíjet individuální talent a zájem u žáků, 

 podporovat u žáků „zdravé“ užívání informačních technologií, 

 efektivně podporovat výuku prostřednictvím exkurzí, besed, návštěv kulturních akcí, 

 zvyšovat důvěru a pocit bezpečí ve vztahu učitel – žák, učitel – rodič, 

 podporovat spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků (třídní schůzky, konzultační odpoledne, stálá 

informovanost rodičů), 

 rozvíjet spolupráci pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování u žáků, 

 podporovat žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné. 

 

Střednědobé cíle: 

 pracovat s třídními kolektivy, využít aktivity na posílení pozitivních vztahů ve třídě, realizovat třídnické hodiny, 

posilovat roli třídního učitele, 

 vytvořit systém průběžného sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu 

rizikového chování a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a 

mladistvých, 

 prezentovat školu prostřednictvím webových stránek a jiných informačních aktivit, 

 zařadit školní preventivní strategii do školních vzdělávacích programů, 

 poskytovat poradenské služby a zajišťovat poradenské služby ve specializovaných poradenských a 

preventivních zařízeních pro žáky, rodiče a pedagogy, 

 podpořit systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, 

 rozvíjet osobnostní a sociální kompetence žáků. 

 

Krátkodobé cíle:  

 jsou stanoveny vždy pro jednotlivý školní rok a jsou uvedeny ve školním preventivním programu. 

 

 



 

 

8. Zmapování situace v oblasti rizikového chování žáků 
 

 Informace od učitelů – učitelé informují osobně vedení školy, výchovného poradce či metodika prevence při 

jakémkoliv náznaku rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici krizový plán s postupy při 

výskytu rizikového chování žáků, spolupracují na preventivních programech a následně spolupracují na řešení 

vzniklých problémů. 

 Informace od rodičů – jsou získávány individuálními zprávami – emailem, telefonicky, osobně na třídních 

schůzkách a individuálních konzultacích. Klademe důraz na osobní projednávání problému s rodiči. 

 Informace od žáků – jsou získávány dotazníky, individuálními zprávami – emaily, telefonicky či osobně na 

individuálních konzultacích, při prožitkových programech. 

 Sociální okolí školy – evidujeme stížnosti a informace, se kterými se na školu obracejí občané a instituce, 

ohledně chování našich žáků. Týkají se většinou kouření našich žáků v okolí školy a individuálních sociálních 

problémů žáků, které se snažíme podchytit a žákům pomoci. 

 Vyhodnocení MPP – škola využívá osvědčené aktivity v rámci prevence. Počet výskytu rizikového chování se 

nijak výrazně nemění. Tvorba ŠPP se odvíjí od vyhodnocení toho předešlého a reaguje na výskyt konkrétního 

rizikového chování. 

 

9. Personální zajištění prevence 
 

Výchovný poradce 

Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Žákům, učitelům i 

rodičům nabízí možnost  poradit se o svých problémech.  

Vede přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a informuje o nich pedagogický sbor. Koordinuje individuální 

vzdělávací plány žáků. 

Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, neprospívají, nedodržují školní řád.  

Navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace se žáky, rodiči, 

informuje o možnostech odborné péče a další pomoci. Konzultuje problémy s odbornými institucemi. 

 

Metodik prevence 

Metodik prevence spoluvytváří preventivní program školy a  podílí se na jeho realizaci.  

Komunikuje s učiteli v oblasti prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě.  

Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. 

Vede individuální konzultace se žáky, rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci. 

Hodnotí realizaci školního preventivního programu. 

 

Pedagogové 

V rámci výuky plní preventivní program školy a věnují se rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí 

podle principů a metod v rámci koncepce školy. 

Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují 

případné problémy, navrhují opatření. 

Pozice třídního učitele je klíčová, věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny 

a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči, výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence, 

ti se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí. 

 
Ředitel školy 

Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve 

škole. 

V případě potřeby svolává výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů 

apod. 

 



 

 

 

10. Metody a formy práce 
 

Prevence musí být prováděna systémově a každodenně. V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod 

práce využívány další metody, které se osvědčily. Výchova probíhá mezipředmětově  a  zahrnuje např.: 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli, 

 zvyšování zdravého sebevědomí žáků a uvědomění si vlastní osobnosti, 

 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu), 

 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, 

 navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě, 

 zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení, 

 soustředěnost na včasné diagnostikování rizikového chování ve třídních kolektivech, 

 návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed, apod. účast v soutěžích, na výstavách, výměnné 

pobyty, exkurze. 

 

Témata prevence jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

 občanská nauka, 

 český jazyk a literatura, 

 tělesná výchova, 

 informační technologie, 

 dějepis, 

 ekologie, chemie. 

 

11. Závěr 
 

Prevence znamená něčemu předcházet, vytvářet takové návyky a hodnotové orientace, aby se u žáků vytvořil vnitřní 

obranný mechanismus proti aktivnímu podílu na rizikových jevech. Základním kamenem je pro prevenci ovšem správná 

funkce rodiny, která je pro příznivý vývoj dětí určující. Škola rodičům v této prevenci pouze pomáhá a využívá všech 

dostupných prostředků a možností, které má k dispozici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


