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Tabulka prokázaného výskytu rizikového chování ve školním roce 2016/2017
I. stupeň
II. stupeň
Poruchy příjmu potravy
7. B
Záškoláctví
6. B, 8. B

Hlavní cíl MPP – ovlivňovat správné sociální chování žáků
Realizace
Škola se bude snažit ovlivňovat zejména postoje žáků a nabízet jim vhodné volnočasové aktivity.
Je naplánováno objednání preventivních programů zaměřených proti různým formám rizikového
chování. Více viz tabulka plánovaných akcí. Metodik prevence se bude dle možností zúčastňovat
setkání a školení preventistů.
Za stěžejní aktivitu preventivního programu jsou pokládány třídnické hodiny, které budou
realizovat třídní učitelé šestkrát ročně vždy po dvou hodinách v termínech, které stanoví vedení
školy (začátek školního roku, před podzimními prázdninami, před Vánoci, před pololetními
prázdninami, před velikonočními prázdninami a na konci školního roku).
Se Spolkem psychologických služeb chceme pokračovat v preventivním programu Unplugged –
výukové lekce pro 6. ročník. Dle možností bude rodičům žáků z tohoto programu nabídnuto
navštěvovat program prevence rizikového chování zaměřený na budování pozitivních vztahů
s dospívajícími dětmi. Tento program by nabízel taktéž Spolek psychologických služeb.
V letošním roce se chceme opakovaně účastnit dotačních programů na podporu realizace
třídnických hodin, proškolení pedagogů a jejich metodické vedení.
Uvědomujeme si také, že častým rizikovým chováním dospívajících žáků, které se na půdě školy
těžce eviduje, ale mimo ni je časté, je kouření. Tomu chceme uzpůsobit plánované akce pro 8.
ročník.
V 8. Ročníku chceme také realizovat preventivní program nPrevence – užívání návykových látek,
který navazuje na program Unplugged.
Prevence rizikového chování je dle výše uvedeného metodického doporučení č.j.: 21291/2010-28
hlava II článek 4 začleněna také do výuky, na I. stupni zejm. do prvouky, přírodovědy, čtení a
výchov, na II. stupni hlavně do výchov – občanské, rodinné, výtvarné a literární, ale také do
přírodopisu, chemie a některých volitelných předmětů.
Je zajištěna tato nabídka volnočasových aktivit:
Nepovinné předměty: ČJ – pro 9. ročník, AJ – 2. Ročník, náboženství 1.-9. ročník
Volitelné předměty: -

Žáci mají možnost navštěvovat tyto školní kroužky:
pěvecký, rybářský, dramatický, knihovnický kroužek, biologicko-chemický kroužek, hrátky s
hudbou, přírodovědný, informatika, grafika, YLE (ket, starters, movers), muzikoterapie,
sportovní – slet, matematický, zumba.
Budou probíhat jednorázové akce:
Den Země, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, návštěvy divadelních a kulturních představení,
školní výlety a exkurze, sběrové akce, vánoční jarmark a další nepravidelné akce, …
Jako každoročně se žáci budou zapojovat i do různých akcí a soutěží, např. Pythagoriády,
olympiád a soutěží v chemii, fyzice, matematice, českém a anglickém jazyce, dějepise, zeměpise,
hudební, výtvarné a tělesné výchově, biologii, do sběrových akcí, do ekologických projektů, …
a) činnost pedagogických pracovníků
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dodržovat vnitřní předpisy týkající se rizikového chování a ohlašovací povinnosti
případná spolupráce metodika prevence se žákovskou samosprávou
zařadit problematiku prevence rizikového chování do vyuč. hodin
škola je nekuřácké pracoviště
vlastní příklad učitelů
kontrola žákovských knížek – souhlasy rodičů s akcemi prevence rizikového
chování a souhlasy rodičů s možností testování dětí na alkohol

b) činnosti pořádané pro rodiče
a) Konzultace školního metodika dle potřeby
b) Dle aktuální potřeby během školního roku – přednáška pro rodiče o rizikovém
chování
c) Program prevence rizikového chování určený rodičům dětí z regionu Tišnovska,
kteří se paralelně účastní programu Unplugged ve škole
c) činnosti pořádané pro žáky – viz přiložená tabulka akcí
Krizový plán při diagnostice a řešení šikany
Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení dalších metod vyšetřování
Rozhovor s informátory a oběťmi
Nalezení vhodných svědků
Rozhovor se svědky
Ochrana oběti – zvýšený dozor, bezpečné příchody a odchody ze školy, setrvání doma
Rozhovor s agresory, popř. jejich konfrontace
Výchovná komise – rozhovor s rodiči agresorů, výchovná opatření, oznámení
o výchovných opatřeních
8. Rozhovor s rodiči oběti
9. Práce s kolektivem třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vypracováno v souladu s:
Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016
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