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Úvod 

 

Rizikové chování mezi mládeží je v dnešní době čím dál častějším jevem. Škola si klade za 

dlouhodobý cíl v rámci prevence vytvořit podnětné prostředí pro výchovu a směřování žáků 

ke zdravému životnímu stylu a napomáhat k eliminaci jevů, které byly označeny 

v metodickém pokynu (č. j. 2006/2007–51 ze dne 16. 10. 2007 – věstníku MŠMT, sešit č. 11) 

za rizikové chování. Do této skupiny patří: 

 

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a s tím 

související infekční onemocnění 

 šikana a jiné násilí, rasismus, xenofobie a intolerance 

 kriminalita a delikvence 

 vandalismus a jiné formy násilného chování 

 záškoláctví 

 virtuální drogy 

 

Primární prevence se dále zaměřuje na rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména 

v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže  

a poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie). 

 

Dlouhodobé cíle 

  

 svým chováním a vystupováním dávat žákům dobrý příklad 

 prevence užívání návykových látek 

 prevence šikany 

 prevence xenofobního chování 

 prevence virtuálních závislostí 

 rozvíjení sociálních, osobnostních a komunikativních kompetencí 

 prevence rizikového sexuálního chování 

 

Zdůvodnění 

 

Tyto cíle jsme stanovili na základě opakovaných realizovaných průzkumů (dotazníkové 

šetření, pozorování, rozhovory). Pochopitelně to není kompletní výčet všech potenciálních 

rizik, která se mohou mezi našimi žáky vyskytnout. V tomto směru je důležité být flexibilní  

a v případě aktuálního podezření včas jednat. Navíc vzhledem k přirozené fluktuaci žáků  

v podobě nově nastupujících a naopak těch, co školu opouštějí, tedy velmi dynamického 

prostředí, lze vystopovat pouze trendy rizik (viz dlouhodobé cíle) a podchytit konkrétní 

případy, které se podaří zjistit. 

 

Kde jsme teď 

 

Jako pedagogický sbor vnímáme aktuálně problém s vyšší mírou absence u některých žáků 

napříč třídami a ročníky. Rovněž kouření v době obědové přestávky je přetrvávajícím 

problémem. Jelikož žáci chodí na obědy do domova mládeže, a v této době mají povoleno 

opustit budovu, lze jejich kratochvíli jen stěží podchytit. Podařilo se nám sice prosadit zákaz 

kouření v okolí školy, ale někteří žáci našli jiná místa, kam oko pedagogovo nedohlédne. 

Jedním z prostředků, jak můžeme jako pedagogové v rámci prevence kouření působit, je 

spolupracovat s rodiči a upozornit je na to, že jejich dítě kouří a působit také na žáky přímo či 



nepřímo v rámci výuky nebo třídnických hodin. Zde hraje nezastupitelnou roli osoba třídního 

učitele a jeho přístup k potírání kouření, pokud zastihne některého ze svých žáků.  

Dalším problémem, který není zdaleka tak frekventovaný, je užívání marihuany a občasný 

výskyt 1. stupně šikany (zřídka 2. stupně). V poslední době se setkáváme i s kyberšikanou. 

Šikanu či podezření na šikanu řešíme okamžitě a systémově. Za účelem efektivního řešení 

šikany byl sestaven Školní program proti šikanování, který byl letos rozšířen o kyberšikanu. 

Ta se v dnešní moderní době elektronické komunikace vyskytuje stále častěji. Některé z 

dalších problémů, jsou pak často dány špatným sociálním zázemím žáků a malým zájmem 

rodičů o jejich děti, včetně minimální či žádné kontroly nad volným časem a jeho využíváním 

potomky. Tato oblast je však pro školu obtížně řešitelná. 

 

Co nabízíme 

 

Výchovná poradkyně i školní metodik prevence mají stanoveny konzultační hodiny. 

V naléhavých případech si mohou žáci i rodiče dohodnout termíny konzultací kdykoliv. 

K dispozici je rovněž schránka důvěry a literatura k tématům v knihovně školy pro žáky i 

pedagogy. K lepší informovanosti žáků slouží rovněž nástěnka věnující se prevenci ve 3. patře 

budovy školy, případně „síťbook“ umístěný na tomtéž podlaží. V rámci spolupráce s rodiči, 

kterou naše škola vnímá jako zásadní, se nabízí setkání v rámci pravidelných třídních 

schůzek. Rodiče žáků prvních ročníků jsou navíc informováni o prospěchu i chování jejich 

dětí v předstihu a větší frekvenci, aby případné rizikové chování bylo podchyceno včas. První 

setkání s rodiči žáků nastupujících na naši školu je pak první týden v září. Snahou je tímto 

spolupráci s rodiči maximálně podpořit. To se dlouhodobě ukazuje jako přínosné, protože 

účast na těchto prvních třídních schůzkách je vždy téměř stoprocentní. 

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence: 

Ing. Jan Suchomel lichý týden pondělí  13.30–14.30 hod 

   sudý týden středa   13.30–14.30 hod 

 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, policií České 

republiky, Unií Kompas, úřadem práce ve Zlíně a občanským sdružením Atmosféra. Stalo se 

již tradicí, že všechny třídy prvních ročníků na začátku svého studia absolvují adaptační kurz, 

jehož cílem je jednak nastartování dobrých vztahů v rámci třídního kolektivu, ale současně i 

vytvoření vztahu s třídním učitelem či učitelkou, protože ti jsou vždy na této akci přítomni a 

žáci je tak mají možnost poznat v trochu méně formálním prostředí. Na adaptačních kurzech 

je vždy kromě třídních učitelů přítomen i školní metodik prevence, který monitoruje případné 

rizikové faktory či potenciálně problematické jedince. Další organizace a formy spolupráce 

mohou vzniknout v průběhu roku např. na doporučení. 

 

Kromě systematického preventivního působení pedagogického sboru školy, výchovného 

poradce, metodika prevence a aktivit, které vyplynou až v průběhu roku 2018/2019 se plánují 

tyto akce: 

 

 

 Adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků maturitních oborů 

 

 Studentské parlamentní volby 

 

 Pasování studentů prvních ročníků do stavu studentského – organizovaná ve 

spolupráci se školním parlamentem 



 

 Předvánoční filmové představení 

 

 Vánoční Vídeň 

 

 Vánoční program pro žáky připravený ve spolupráci se školním parlamentem 

 

 „Den bez pětek“ 

 

 Školní ples – každoroční akce s velké části pořádaná samotnými studenty třetích 

ročníků 

 

 Lyžařský výcvik pro žáky druhých ročníků 

 

 Veletrhy – Gaudeamus, strojírenský, STYL–KABO, Polygraf, SOMA Lanškroun … 

 

 Jak se ucházet o zaměstnání – 4. ročníky, Úřad práce ve Zlíně 

 

 Exkurze v nízkoprahovém zařízení T klub DOMA, který je určen dětem a mládeži ve 

věkovém rozmezí 13–21 let, Unie Kompas 

 

 Poznávací zájezd Praha 

 

 Sportovní den 

 

 Účast na studentské slavnosti „Majáles“ v maskách 

 

 Turistický výlet 

 

 

Další aktivity a akce pro žáky 

 

 filmová a divadelní představení 

 výchovné koncerty 

 odborné přednášky 

 sportovní soutěže 

 odborné exkurze 

 soutěže výtvarného, literárního a matematického charakteru (Klokan, Mladý 

módní tvůrce, Doteky módy) 

 CAD/CAY 

 středoškolská odborná činnost 

 zapojení žáků do projektu Partnerství škol – Commenius 

 kroužky v prostorách školy (výtvarný, galanterních výrobků, turistický, 

fotografický) 

 

 

Aktivity žáků 

 

 práce školního parlamentu „Draci“ 



 příspěvky na webové stránky školy a školní facebook 

 

Domov mládeže 

 

Pedagogičtí pracovníci se v rámci prevence budou dále vzdělávat formou samostudia 

dostupné literatury, přednášek a kurzů za účelem zvýšeni odbornosti v zájmových oblastech  

a k většímu pochopení systému myšlení mladých lidí a tím k větší míře empatie. Rovněž pro 

školní rok 2018/2019 bude snaha pravidelně informovat rodiče či zákonné zástupce o chování 

a případných problémech jejich dětí, o denní komunikaci s žáky s cílem lepšího pochopení 

jejich sociálního a rodinného zázemí. To může pomoci při překonávání stresových situací. 

Současně probíhá zjišťování potřeb ubytovaných formou rozhovorů a anket a pravidelné 

hodnocení chování ubytovaných žáků. V případě potřeby je využito represivních opatření 

v souladu s vnitřním řádem domovů a po předchozím projednání s pedagogickou radou. 

 

 

Pro žáky jsou k dispozici následující aktivity a alternativy pro využití jejich volného času: 

 

 výstavy a výzdoby prostor domovů mládeže 

 turnaje (malá kopaná, stolní tenis, šachy) 

 posilovna, která je pro ubytované k dispozici celoročně 

 plavání 

 možnost využití sportovního areálu v blízkosti domovů mládeže (hřiště, přírodní 

stezky) 

 informační centrum – knihovna s možností práce na internetu 

 počítačová učebna 

 videoklub 

 vedení kroniky domovů mládeže 

 návštěva ZOO Lešná 

 divadla a výstavy 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 

 Zahájení školního roku 3. 9. 2018 spojené se setkáním s rodiči žáků prvních 

ročníků, kde se navázal první kontakt, rodiče byli informováni o škole, 

možnostech spolupráce apod. 

 třídní schůzky s rodiči 

 dny otevřených dveří 

 pravidelný ples školy 

 informační leták pro rodiče žáků ZŠ 

 komunikace třídních učitelů s rodiči 

 konzultace vedení školy s rodiči v případě akutních problémů 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Bc. Jan Suchomel   Schválil: Ing. Bc. Jiří Charvát 

  školní  metodik prevence      ředitel školy 


