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1. Úvod 

 

Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve spolupráci s pedagogickým sborem, rodiči 

a příslušnými institucemi. Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího 

programu a vychází ze školní strategie primární prevence. V letošním školním roce 2018/2019 zůstává 

základním principem prevence na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého 

životního stylu, prevence a rozvoje dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů 

rizikového chování a porušování zákona. Minimální preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 

vychází ze zákonů, vyhlášek a metodických pokynů MŠMT a je zaměřen na prevenci všech rizikových 

projevů chování, které se ve škole mohou vyskytovat: 

 

 

 
1. 1. Legislativní podklady 

 

Strategie 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na období  2013 - 2018  

 

 

Metodické pokyny a doporučení 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže Čj.: 20 006/2007-51 

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních Čj.: 21 291/2010-28 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol 

a školských zařízeních Čj.: 28 275/2000-22 

 

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních  

Čj.: MSMT –  22294/2013-1 

 

 



4 

 

Spolupráce  předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci  

a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané  

Čj.: 25 884/2003-24 

 

Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  

Čj.: 14 423/99-22 

 

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

postihu záškoláctví Čj.: 10 194/2002-14 

 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných MŠMT Čj.: 37014/2005-25 

 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového 

chování žáků Č. j. MSMT - 43301/2013 

 

 

Vyhlášky  

 

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

poradenských zařízeních  

 

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů nespeciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

Vyhláška č. 116/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních. 

 

 

 

Zákony 
 

 

Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon), ve znění poslední platné novely z. č. 178/2016 Sb.  

 

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

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění  
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Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 

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, v platném znění 

 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění  

 

Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině  

 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění 

 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění  

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 

Zákon č. 104/1991 Sb., úmluva o právech dítěte  

 

 

 

 

 

1. 2. Charakteristika školy 

 
 

 

Název školy, adresa: Střední škola, základní škola a mateřská škola  

pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

772 00   Olomouc 

Zřizovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

Kontakty: 774 726 362 

 info@sluch-ol.cz 

 

www stránky školy:  

 

www.sluch-ol.cz 
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Ředitelka školy: 

 

Mgr. Martina Michalíková                      775 646 475 

Statutární zástupce ředitelky: 

Zástupkyně ředitelky: 

Mgr. Václav Voják                                  724 374 214 

Mgr. Eva Červinková                              778 439 344 

Výchovná poradkyně: Mgr. Vladislava Piňosová                       776 123 854 

Školní metodik prevence: Mgr. Václav Voják                                  724 374 214 

Speciálně pedagogické centrum Mgr. Iva Doležalová, vedoucí SPC         778 436 656 

Mgr. Lucie Kociánová, psycholog          778 768 651 

Sociální pracovnice Ivana Seifertová                                       604 856 706 

 

 

 

Základní poslání naší školy – výchova a vzdělání sluchově postižených dětí – je založeno na odborném, 

osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů k dětem. Učitelé, asistenti a vychovatelé volí, na 

základě stupně sluchového postižení, rozumových schopností a dovedností dětí, vždy takové metody, 

které jsou pro žáky nejvhodnější.  

Nejen kvalitní pedagogický personál a bohatá, více jak stodvacetiletá tradice školy, ale i špičková úroveň 

vybavenosti tříd, tvoří vysoký standart školy. Najdete tu prostorné a útulné třídy, počítačové učebny, 

učebny s interaktivními tabulemi, dílny, cvičnou kuchyni, dvě tělocvičny, keramickou dílnu a výtvarnou 

učebnu, divadelní sálek, saunu, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, přírodní 

zahradu a dětské hřiště. Na internátu bydlí děti v příjemných 2 – 3 lůžkových pokojích. Celý areál školy 

je bezbariérový. 

V době mimo vyučování se o děti starají vychovatelé, kteří nabízejí dětem – kromě přípravy na vyučování 

– různé možnosti využití volného času, podle jejich zájmu a schopností v kroužcích keramiky, košíkové, 

cyklistiky, plavání, stolního tenisu, kopané, florbalu a lyžování, ale také v divadelním, fotografickém, 

tanečním a modelářském kroužku. 

Žáci se společně s pedagogy účastní mnoha vědomostních, kulturních a sportovních akcí, setkání, soutěží 

a závodů organizovaných jak pro sluchově postižené, tak pro slyšící žáky. 

Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum, které doplňuje komplexní péči o děti. 

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc. Studenti u nás absolvují náslechy a souvislé 

pedagogické praxe a realizují své diplomové práce pod vedením našich pedagogů. Někteří z našich 

pedagogů vyučují na fakultě, publikují, pořádají odborné semináře či osvětová setkání s rodiči 

postižených dětí. 

Při škole je zřízen nadační fond. Získané prostředky používáme ke zkvalitnění mimoškolních aktivit dětí, 

na výlety, školy v přírodě, ale i jako pomoc dětem ze sociálně slabších rodin. 
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1. 3. Oblasti rizikového chování 

 

Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému 

nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.  

 

V současné školní prevenci rozlišujeme devět oblastí rizikového chování:  

 

- záškoláctví  

- šikana a extrémní projevy agrese  

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě  

- rasismus, xenofobie  

- negativní působení sekt  

- sexuální rizikové chování  

- prevence v adiktologii  

- spektrum poruch příjmu potravin  

- okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN  

 

 

Záškoláctví 

 

Záškoláctví lze definovat jako neomluvenou absenci žáka základní či střední školy ve škole. Jedná se o 

přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Záškoláctví může být spojeno s dalšími typy 

rizikového chování jako je např. zneužívání návykových látek, gambling, dětská kriminalita, prostituce 

aj., které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání 

nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen 

Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným pod č.j. 10 194/2002 – 14. 

 

 

Šikana a extrémní projevy agrese  

 

Do této kategorie se řadí extrémní formy agresivního chování, které jsou namířeny proti druhé osobě 

např. fyzické napadení s následkem ublížení na zdraví atd., proti sobě (sebepoškozování, sebetrýznění, 

suicidální chování atd.), nebo proti věcem (vandalismus ve smyslu poškozování např. školního majetku, 
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zařízení při sportovních utkáních, sprejerství atd.). Z tohoto hlediska je šikana pouze jedním z mnoha 

různých podob extrémně agresivního chování. 

 

 

Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

 

Jedná se o relativně novou formu rizikového chování z hlediska masového rozšíření. Toto rizikové 

chování lze definovat jako záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy 

na zdraví nebo dokonce přímému ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě. Patří sem 

např. tajné závody aut přímo za plného provozu, záměrné ježdění pod vlivem psychoaktivních látek, 

nekvalitně připravené raftové sjezdy divokých řek bez potřebného vybavení a zkušeností, snowboarding 

v lavinových polích nebo extrémní sjezdy horských kol v nebezpečném terénu bez ochranných pomůcek. 

 

 

Rasismus, xenofobie 

 

Rasismem a xenofobií označujeme soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin. Jedná se 

o zastávání rasové nerovnocennosti v jakémkoli smyslu slova a podporování rasové nesnášenlivosti          

a netoleranci vůči menšinám a odlišnostem. 

 

 

Negativní působení sekt 

 

Sektou označujeme sociální skupinu, jejíž členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se 

skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším 

extrémním zásahům do soukromí jejích členů. 

 

 

Sexuální rizikové chování 

 

Sexuální rizikové chování souborem projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a současně 

vykazují pro jedince rizika v různých oblastech (zdravotní, sociální atd.). Lze sem zařadit např. 

nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně promiskuitní chování, rizikové sexuální 

praktiky, kombinace užívání návykových látek a rizikového sexu, sexuální zneužívání ve všech jeho 

formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem apod. 
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Prevence v adiktologii 

 

Prevence v adiktologii zahrnuje všechny aktivity související s užíváním návykových látek, ale také 

aktivity související s tzv. nelátkovými závislostmi (např. gambling, hraní PC her). Adiktologie je věda, 

zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými 

souvislostmi. V užším pojetí se zabývá závislostmi na návykových látkách. Klinická adiktologie se 

zužuje na práci s klientem. 

 

 

Spektrum poruch příjmu potravin 

 

Jedná se o poruchy, které jsou způsobeny rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy. Tyto 

poruchy s sebou nesou mnoho zdravotních, sociálních a psychologických potíží. 

 

 

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN 

 

Child Abuse and Neglect -  syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Syndrom CAN 

zahrnuje jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. 

Do této oblasti spadá jak okruh programů zaměřených na prevenci výskytu těchto jevů, tak včasné 

zachycení jejich projevů včetně odpovídající intervence. Jedná se o soubor nepříznivých příznaků 

v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především 

v rodině. Je výsledkem zejména úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji 

jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme 

jakékoli nenáhodné, preventabilní (tzn., že mu lze předcházet), vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo 

jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, 

duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt. Obecně lze říci, že jde o takový 

projev chování rodičů či jiných osob, které dítě psychicky, emocionálně či tělesně poškozuje. 

 

  

 

2. Cíl minimálního preventivního programu 

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Cílem našeho 

programu je předcházet problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, 
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minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Budeme se snažit zlepšit informovanost žáků, 

zajistit efektivnější a včasnější depistáž rizikových forem chování, vytvořit zdravou atmosféru ve škole. 

 

Cílové skupiny 

 

- žáci - jsou hlavní cílovou skupinou, na kterou jsou zaměřené preventivní aktivity a tedy hlavním 

zdrojem informací. Nelze je však chápat jako skupinu izolovanou, protože jsou v neustálém 

kontaktu s dalšími skupinami (učitelů, rodičů a dalších osob ve škole i mimo školu) 

 

- pedagogové - odpovídají za preventivní aktivity, zařazení preventivních témat do výuky. 

Monitorování jejich názorů na situaci ve škole a účinnost preventivních programů má zásadní 

význam 

 

- rodiče (zákonní zástupci) - svou angažovaností mohou účinnost prevence výrazně posílit, naopak 

pokud s dlouhodobými cíli školy v oblasti prevence nesouhlasí, mohou jej ovlivnit negativně 

 

- škola jako celek – kromě speciálních pedagogů mají významný vliv na atmosféru ve škole také 

další pracovníci školy. Jejich spolupráce a jednota mají klíčový význam pro naplňování 

preventivní strategie školy 

 

 

 

3. Vlastní program (obsah) 

 

3.1 Metody práce 

 

- besedy a diskuse s odborníky 

- individuální přístup k žákům 

- informace v rámci jednotlivých předmětů  

- samostatné práce žáků  

- soutěže 

- projektové dny 

- exkurze 

- volnočasové aktivity 

- konzultace, poradenská činnost 
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3.2 Metodické, učební materiály a další pomůcky 
 

 

Výchovný poradce a školní metodik prevence mohou poskytnout dostatek materiálů  

pro pedagogy a rodiče (odborná literatura, DVD, CD, různé brožurky, letáčky, dotazníková šetření, 

interaktivní výukové programy, odkazy na webové stránky atd.). 

 

 

 

3.3 Spolupráce s odborníky 

 

 

Krajská PPP Olomouc, Mgr. P. Ševčíková          tel.:585 221 045                

 

Krajský protidrogový koordinátor, Mgr. L. Spurný  tel.:585 508 545 

 

Psycholog – PhDr. A. Petrů, Úzká 6, Olomouc   tel.: 585 222 068 

 

Psychiatr – MUDr.J. Lindnerová, Žilinská 26, Olomouc                             tel.: 585 412 645 

 

Středisko sociální prevence, Na Vozovce 26, Olomouc   tel.: 585 427 141 

Fond ohrožených dětí, Kapucínská 16, Olomouc   tel.:585 240 527 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Štursova 1, Olomouc   tel. 585 562 219 

 

Městská policie, Kateřinská 779/23   tel: 585 209 511                                                                                                     

 

Linka bezpečí   tel.: 116 111                                                                                                                        

 

Krizová linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče  tel.: 286 881 059            

 

Rodičovská linka   tel.: 840 111 234 

 

Bílý kruh bezpečí   tel.: 585 423 857 

 

Poradenská linka pro pedagogy - MŠMT  tel.:841 220 220  
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P – centrum, Lafayettova 9, Olomouc   tel.:585 221 983 

 

o.s. KAPPA - HELP                                                                                     tel.: 773 821 002 

 

Sdružení D Olomouc                                                                                    tel.: 733 104 076 

  

 

 

 
3.4 Aktivity pro rodiče 
 

 

- umožňujeme rodičům individuální konzultace 

 

- poskytujeme poradenskou a metodickou činnost 

 

- půjčujeme odbornou literaturu, výuková a osvětová DVD 

 

- sdělujeme a vyhledáváme kontakty na poradenská zařízení 

 

- informujeme rodiče o postupu a způsobu řešení přestupků 

 

- informujeme radu školy o realizaci MPP na škole 

 

- poskytujeme informace a rady rodičům prostřednictvím webových stránek školy 

 

 

 

 

3.5 Vzdělávání pedagogů 

 
 

Podporujeme aktivní účast výchovného poradce, metodika prevence, všech pedagogických pracovníků a 

všech zaměstnanců školy na seminářích, přednáškách, akreditovaných kurzech k problematice sociálně 

patologických jevů a zdravého životního stylu. 

 

 

 

 

3.6 Volnočasové aktivity školy 

 

 
- zájmové kroužky 

 

- škola v přírodě, lyžařský kurz 

 

- účast na sportovních turnajích, sportovních hrách 

 

- vědomostní, výtvarné a kulturní soutěže a setkání 

 

- návštěva divadel, kin, muzeí, kulturních a společenských akcí pro děti dle nabídky v regionu 
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V rámci těchto aktivit je možno využívat nestandardního prostředí k prohloubení návyků dětí vzhledem 

ke zdravému životnímu stylu. Pracujeme s prvky zážitkové pedagogiky, která otvírá možnosti 

k sebepoznání, k rozvoji sociálních dovedností a posílení kolektivu. 

 

 

 

 

4. Primární prevence 
  

 

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. 

Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené 

jeho výskytem mezi žáky. 

 

 

 

Dlouhodobé cíle 

 

 
- podpora zdravého životního stylu – především prostřednictvím hodin výchovy k občanství  

a rodinné výchovy jsou žáci seznamováni se základy zdravého životního stylu. V hodinách TV je 

kladen důraz na osvojení činností, které lze využít při vlastním sportování ve volném čase a 

zvyšování fyzické kondice žáků. 

 

- rozvoj pozitivního klimatu školy – za základní pravidlo v této oblasti považujeme kvalitní 

komunikaci mezi učiteli a žáky, mezi pedagogy i mezi žáky navzájem 

 

- individuální rozvoj žáků  - v rámci volitelných předmětů, speciálních výukových programů, 

projektových dnů, zájmové činnosti 

 

- vstřícná a častá komunikace s rodiči (zákonnými zástupci) - je pro rozvoj vzájemných vztahů 

rodiny a školy nezbytná 

 

- informovanost - je důležitým prvkem v naší preventivní strategii. Pravidelná aktualizace 

webových stránek školy, častá komunikace s rodiči, třídní schůzky, jsou pro žáky a jejich rodiče, 

zaměstnance a veřejnost tím nejlepším ukazatelem klimatu na škole. 

 

- kontinuální prohlubování znalostí pedagogů, ale i všech ostatních zaměstnanců školy přispívá 

ke kvalitě výchovně vzdělávacích snah ve škole 
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I. stupeň ZŠ 

 

 
Primární prevenci na prvním stupni zajišťuje zejména třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají 

především v českém jazyku, prvouce, přírodovědě, vlastivědě, dramatické výchově. Při výuce lze využít 

různých metod např.: hry, výklad, skupinovou práci, projektové vyučování, samostatnou práci nebo 

využít materiály z oblasti primární prevence. 

 

Na konci prvního stupně by děti měly umět: 

 

- definovat rodinu jako zázemí a útočiště 

- zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 

- mít základní zdravotní návyky 

- mít základní sociální dovednosti 

- umět se chránit před cizími lidmi 

- umět si správně zorganizovat svůj volný čas 

- umět rozlišit léky a návykové látky 

- mít informace o škodlivosti alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách 

- znát následky užívání návykových látek 

- umět odmítat 

- základní návyky účastníka silničního provozu (chodce, cyklisty), bezpečné chování 

- mít základní informace o bezpečném chování na internetu 

 

 

 

 

II. stupeň ZŠ 
 

 

S tématy v oblasti prevence se pracuje v předmětech český jazyk, občanská výchova, dramatická 

výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, přírodopis, chemie, dějepis. K práci s tématy lze využít tyto 

metody: výklad, hry, besedy, přednášky, práce s materiálem, samostatné práce s materiálem, projektové 

vyučování, skupinovou práci. 

 

Žáci by na konci druhého stupně měli znát: 

 

- pojmenovat základní návykové látky 

- znát jejich účinky na lidský organismus 

- orientovat se v problematice závislosti 

- znát základní právní normy 

- vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku 

- posilovat své sebevědomí 

- správně se rozhodovat, umět odmítnout 

- zaujímat zdravé životní postoje 

- orientovat se v problematice sexuální výchovy 

- bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc 

- zvládat základní sociální dovednosti 

- orientovat se v problematice dopravní výchovy 

- orientovat se bezpečně na internetu, znát rizika sociálních sítí 
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SŠ 

 
Program by měl sledovat vzájemné vztahy ve skupině, ve třídě. Prevenci realizovat v předmětech 

občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova, práce s počítačem. V rámci prevence budou realizovány 

besedy podle věku žáků na jednotlivá témata. Velmi důležité je využít školní a třídní prostředí, kde žáci 

tráví většinu času. Žáci by se měli podílet na výzdobě školy a udržování pořádku v okolí školy. Velmi 

důležité je i využití třídnických hodin. Budeme opět pokračovat v návštěvách P – centra, zapojíme se do 

preventivních programů. Velký důraz budeme klást na osvětu při práci na počítačích, zejména na oblast 

bezpečného surfování a ochranu osobních dat. 

 

 

 

 

5. Nadstavbové aktivity v rámci školy 
 

 

 

Den otevřených dveří 
 

Slouží především k prezentaci školy a dává zároveň možnost seznámit rodiče s koncepcí  

a chodem školy. Na jeho průběhu se podílejí i žáci, kteří se tímto učí prezentovat svou práci  

a výsledky a zároveň posilují vztah ke škole, školnímu kolektivu. 

 

 

 

Schránka důvěry 
 

Žáci mohou do schránky anonymně vkládat své dotazy směrem k vedení školy, k výchovnému poradci, 

ke školnímu metodikovi prevence. Slouží nejen pro dotazy, ale také pro stížnosti a problémy, se kterými 

potřebují děti poradit. Na řešení dotazů a problémů se  následně podílejí vedení školy, výchovný poradce, 

školní metodik prevence a třídní učitelé. 
 

 

 

Besedy, semináře, akce 
 

Metodik prevence ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli a externími subjekty organizuje 

besedy, semináře, návštěvy poradenských center, dotazníková šetření a přednášky z různých oblastí 

rizikového chování. 

 

 

 

Volnočasové aktivity  
 

Ve spolupráci s učiteli a vychovateli organizuje metodik prevence soutěže, akce, projektové dny a setkání 

s žáky ze ZŠ a SŠ v Olomouci a ZŠ a SŠ pro sluchově postižené žáky v ČR i zahraničí. 
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6. Závěr 
 

Minimální preventivní program je zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně 

komunikačních dovednostech. Jedná se o průběžný program. Je určen pro žáky, pedagogické pracovníky 

školy, rodiče a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských 

problémů žáků ve škole i mimo školu. Zasahuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého 

školního roku, směřuje ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním 

předpokladem je aktivní zapojení všech žáků třídy. Rodiče žáků jsou účastníky procesu realizace 

minimálně preventivního programu a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. 

 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 


