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  Na základě vyhodnocení preventivního programu za školní období 2021/2022 se ve školním 
roce 2022/2023 škola zaměřuje přednostně na tyto cíle z oblasti prevence rizikového 
chování: 

CÍLE 

Cíl č. 1 

Podporovat zdravý životní styl, předcházet společensky nežádoucímu jevu kouření a 
požívání alkoholických nápojů v podobě zneužívání návykové látky tabáku, nikotinových 
sáčků a alkoholu, chránit své zdraví v době hrozby COVID - 19. 

Ukazatele dosažení cíle: Pozorování, rozhovory s žáky, monitorování aktuální situace o 
kouření prostřednictvím dotazníku pro žáky, preventivní programy SEMIRAMIS, tematické 
dny prevence pořádané přímo školou. 

Zdůvodnění cíle: Většina žáků dle vysledování žije v rodinném prostředí, kde 
zaznamenáváme sníženou úroveň hygienických návyků, dále je zde hojně rozšířeno kouření 
(romské rodiny). Negativní vzor rodiny a ovlivňování vrstevníky, kteří již nějakou návykovou 
látku zneužívají, vnímáme jako vysoké riziko. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Podpora a utváření zdravého životního stylu je jeden z pilířů 
dlouhodobého záměru školy. 

Cíl č. 2 

Podporovat volnočasové aktivity, vést ke smysluplnému trávení volného času. 

Ukazatele dosažení cíle: Účast žáků na volnočasových aktivitách pořádaných školou, 
zapojení do zájmových kroužků, monitorování účasti na těchto aktivitách, prezentace 
výsledné práce v zájmovém kroužku formou besídky, výstavy, kulturního vystoupení. 

Zdůvodnění cíle: Smysluplné trávení volného času je prevencí rizikového chování. Většina 
našich žáků žije v nepodnětném, sociálně oslabeném rodinném prostředí. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit odolnost dětí k rizikovému chování prostřednictvím 
smysluplných volnočasových aktivit. 
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Cíl č. 3 

Předcházet společensky nežádoucímu chování ostrakismu, šikaně a kyberšikaně. 

Ukazatele dosažení cíle: Monitorování kolektivních vztahů ve školní třídě, mapování klimatu 
školní třídy prostřednictvím pozorování, sociometrického šetření, dotazníkového šetření, 
osobního pohovoru se žáky i zákonnými zástupci žáků, realizace a hodnocení preventivního 
programu SEMIRAMIS s tematikou šikany, zájem o školu ze strany žáků, žáci chodí do školy 
rádi, cítí se zde bezpečně. 

Zdůvodnění cíle: Ve škole jsou vzděláváni žáci s poruchami chování - hrozba agrese, 
ostrakismu. Zaznamenáváme zvýšený zájem o sociální sítě - hrozba kyberšikany. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Minimalizovat šikanu, kyberšikanu a projevy dalšího 
agresivního chování. 

Cíl č. 4 

Vést žáky k plnění povinnosti docházet pravidelně do školy, předcházet záškoláctví, snížit 
zvýšený počet zameškaných hodin, které jsou omluveny zákonným zástupcem v souladu se 
školním řádem, vnímat význam dosaženého vzdělání pro budoucí uplatnění v různých 
profesích, vést k aktivnímu studiu na odborných učilištích. Na tomto záměru důsledně 
spolupracovat s rodinami žáků. 

Ukazatele dosažení cíle: Zájem rodiny o získání úplného základního vzdělání, zájem o 
studium na odborných učilištích, podání přihlášky ke studiu ve spolupráci výchovné 
poradkyně a zákonného zástupce žáka. Monitoring zvýšeného počtu zameškaných hodin v 
rámci školního poradenského pracoviště, monitoring výskytu záškoláctví, hledání příčiny, 
odstranění příčiny, spolupráce rodiny s odborníky na danou problematiku. 

Zdůvodnění cíle: Častý vysoký počet zameškaných hodin našich žáků, které jsou omluveny 
v souladu se školním řádem, výskyt jednoho případu účelového záškoláctví, dlouhodobý 
nezájem o studium na odborných učilištích, rodina není dobrým příkladem, své děti nevede k 
cílevědomosti, k touze vystudovat odborné učiliště. Většina rodičů našich žáků je 
nezaměstnaná, dosáhli pouze základního vzdělání, nezajímají se o možnosti studia pro své 
děti, v dosaženém vzdělání nevidí hodnotu. 

 Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit odolnost k rizikovému chování, rozvíjet a podporovat 
sociální kompetence. 
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PLÁN AKTIVIT A ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE V 

PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023  

  

 

MĚSÍC 

 

DRUH AKTIVITY 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualizovat Program poradenských služeb ve škole, vytvořit Preventivní 

program k předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům 

rizikového chování na nový školní rok, poskytnout tento program ředitelství 

školy ke schválení a koordinátorovi ŠVP , provést zápis o schválení. 

 Třídní učitelé prokazatelně seznámí rodiče a žáky se zněním školního řádu, 

zapíší do třídní knihy: Žáci byli seznámeni se školním řádem a opakovaně 

poučeni o bezpečnosti při pobytu ve školní budově. Zákonní zástupci 

seznámeni se školním řádem a organizací nového školního roku. Dále budou 

žáci i zákonní zástupci seznámeni s organizačním a provozním řádem školy. O 

jejich seznámení bude proveden zápis. 

 Třídní učitelé seznámí žáky s nabídkou kroužků organizovaných školou a DDM 

Čáslav, zapíší do třídní knihy: Žáci byli seznámeni s možností navštěvovat 

v rámci svého volného času zájmové kroužky organizované školou, DDM,   

doučovacím centrem SOVA, BASIC, Rodinné centrum Kopretina. Třídní učitelé 

seznámí žáky s možností využít Schránku důvěry ve škole, do třídní knihy 

zapíší:  Žáci byli seznámeni s možností využít Schránku důvěry ve škole.  

 Třídní učitelé seznámí žáky s možností využít Linku bezpečí, do třídní knihy 

zapíší: Žáci byli seznámeni s možností využít Linku bezpečí. 

 Aktualizovat nástěnku na chodbě ve druhém patře budovy. Vyvěsit v rámci 

osvěty letáčky proti šikaně, kyberšikaně, kouření, první pomoc, důležité 

kontakty pro žáky /Linka bezpečí/ a další informace. 

 Aktualizovat informační nástěnku ve sborovně školy, vyvěsit aktualizované 
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ZÁŘÍ 

 

kontakty a seznam možných institucí, které mohou pomoci při řešení 

kázeňských problémů. 

 Pro potřeby třídních učitelů vyvěsit tematické bloky s konkrétními tématy 

prevence rizikového chování pro daný ročník na nástěnku ve sborovně školy.  

 Aktualizovat konzultační hodiny metodika prevence v rámci působení Školního 

poradenského pracoviště (učebna č. 311), požádat metodika ICT o aktualizaci 

na elektronických stránkách školy.  

 Realizovat Adaptační dopoledne pro žáky školy, tematicky zaměřené na 

posilování kolektivních vztahů a utváření pozitivního klimatu školní třídy 

(školní pravidla, školní řád, prevence šikany a kyberšikany, hry a aktivity 

zaměřené na posilování kolektivních vztahů). 

 Dle dohody realizovat preventivní program SEMIRAMIS, průběžně během 1. 

pololetí. 

 Realizovat preventivní program Policie ČR – BESIP 

 Realizovat Cvičení v přírodě zaměřené na dopravní výchovu, chování člověka 
za mimořádných situací, přírodní pochody – změny přírody na podzim, zdravé 
sportování.  
 

ŘÍJEN 

 Realizovat tematické dny ve spolupráci s metodikem EVo.  

 Průběžně realizovat učivo tematických bloků k prevenci rizikového chování, 
třídní učitelé nezapomenou zapsat tyto aktivity do třídní knihy. 

 Upozornit třídní učitele osmých a devátých ročníků na možnost zhlédnutí 
preventivního filmu dle uvážení a aktuální nabídky. Nabídka preventivního 
filmu s tematikou šikany „Mezi stěnami“ (www.videoskolam.cz, k dispozici je i 
metodika). Třídní učitelé v případě realizace zapíší do třídní knihy. 

 Účast na dni otevřených dveří v Hasičské stanici Čáslav. 

 Realizovat preventivní program Policie ČR – BESIP. 

 Realizovat preventivní program SEMIRAMIS. 
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LISTOPAD 

 

 Čtvrtletní pedagogická rada, informace od třídních učitelů pro metodika 
prevence týkající se problémového chování některých žáků a opatřeních či 
postupech, která byla učiněna k jejich potlačení nebo prevenci.  

 11. listopadu Den proti drogám, realizovat dle uvážení preventivní dopoledne 
tematicky zaměřené na zneužívání návykových látek. 

 18. listopadu Mezinárodní nekuřácký den – za život bez tabáku, připadá na 
třetí čtvrtek v měsíci listopadu. Téma využít ke krátké besedě s žáky, výtvarné 
tvorbě, zajistí třídní učitelé, vyučující výtvarné výchovy, třídní učitelé zapíší do 
třídní knihy. 

 Průběžně realizovat učivo tematických bloků k prevenci rizikového chování, 
třídní učitelé nezapomenou zapsat tyto aktivity do třídní knihy.  

 Dle možnosti navázat spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou školou 
pedagogickou v Čáslavi. Požádat vedení školy a výchovnou poradkyni o 
zajištění studentek SOŠPg na Mikulášskou nadílku.  
 

   

 

 PROSINEC 

 

 1. prosince Světový den boje proti AIDS, krátká beseda k zamyšlení, pro 5. 
ročník. - 9. ročník, zajistí třídní učitelé. 

 Realizovat tematický den „Mikulášská nadílka“.  Třídní učitelé zapíší do třídní 
knihy. 

 Realizovat Vánoční tematický den ve spolupráci s metodikem EVo, spojit 
s tematikou prevence rizikového chování. Prostřednictvím třídních učitelů 
zapsat do třídní knihy: Žáci byli poučeni o bezpečnosti při manipulaci se 
zábavnou pyrotechnikou, o nebezpečí vzniku požáru a vážných poraněních 
celého těla. Žáci poučeni o zákazu konzumovat alkoholické nápoje. Třídní 
učitelé zajistí formou krátké besedy. 

 Návštěva kulturních akcí spojených s časem vánočním, Vánoční výstava 
v Diakonii, filmová a divadelní představení. 
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LEDEN 

 

 Pololetní pedagogická rada, hodnocení činnosti metodika prevence ve 
spolupráci s výchovnou poradkyní, zaměřit se na prospěch, školní docházku, 
neomluvenou absenci, zvýšenou absenci, chování žáků, přípravu na vyučování, 
pohovory se zákonnými zástupci, kázeňská opatření, podání zpráv na OSPOD, 
podání zpráv na Policii ČR, ve spolupráci s výchovnou poradkyní zpracovat do 
tabulek, předat vedení školy. 

 Možnost využití projekce krátkých kreslených filmů, které vznikly v rámci 
projektu DOMUS, zhlédnutí preventivního filmu V síti. (dle uvážení 
jednotlivých třídních) 

 Aktualizovat informační nástěnky v budově školy. 
 

  

 

ÚNOR 

 
 Realizovat tematické dny ve spolupráci s metodikem EVo. 
 Realizovat tematický den na téma Nikdo není sám, provázanost třídních 

kolektivů, vzájemná spolupráce jednotlivých tříd, společné vzdělávání, 
posilování kolektivních vztahů, vzájemná tolerance, respektování odlišností 

 Účastnit se filmových a divadelních představení dle výběru. 
 Možnost využití projekce DVD šesti krátkých dokumentárních filmů o drogách 

„Když musíš, tak musíš“. (DVD k dispozici u metodika prevence ve školním 
poradenském pracovišti). 
 

    

BŘEZEN 

 

 Realizovat tematický den k dopravní výchově, zaměřený na bezpečné chování 
v dopravních situacích, první pomoc a integrovaný záchranný systém. 

 Realizovat preventivní seminář CALLIDITAS (kyberbezpečnost) 

 Průběžně realizovat učivo tematických bloků k prevenci rizikového chování, 

třídní učitelé nezapomenou zapsat tyto aktivity do třídní knihy. 
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    DUBEN 

 

 

 Čtvrtletní pedagogická rada, hodnocení činnosti metodika ve spolupráci 
s výchovnou poradkyní, zaměřit se na prospěch, školní docházku, neomluvené 
absence, chování žáků, přípravu na vyučování, pohovory se zákonnými 
zástupci, kázeňská opatření, podání zpráv na OSPOD, podání zpráv na Policii 
ČR. 

 28. dubna Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci  - Muzeum 
zemědělské techniky v Čáslavi, dle možnosti účast na Dni bezpečnosti. 
 

    

KVĚTEN 

 

 Průběžně realizovat učivo tematických bloků k prevenci rizikového chování, 
třídní učitelé nezapomenou zapsat tyto aktivity do třídní knihy. 

 4. května Den hasičů (dle uvážení projektový den k tématu) 

 31. května Světový den bez tabáku, krátká beseda s žáky, zajistí třídní učitelé, 
zapíší do třídní knihy. 
 

    

ČERVEN 

 

 Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a třídními učiteli zadat anonymní 
dotazník ke zjištění hrozby šikany a násilí ve škole a dotazník opatrnosti u 
žáků 8. a 9. ročníku, dotazník Moje třída u všech žáků školy, dotazník Kouření 
u žáků od 3. ročníku, jejich vyhodnocení, po vzájemné dohodě s výchovnou 
poradkyní možno již v květnu. 

 21. června Mezinárodní den boje proti drogám, krátká beseda s žáky, zajistí 
třídní učitelé, zápis do třídní knihy. 

 Uzavřít On-line Systém Výkaznictví preventivních aktivit (v rámci projektu 
SEPA), poskytnout k dispozici krajskému metodikovi prevence. 

 Účastnit se Dne otevřených dveří na obvodním oddělení Policie ČR v Čáslavi. 

 Závěrečná pedagogická rada, vyhodnocení plnění Preventivního programu, 
zhodnocení činnosti Školního poradenského pracoviště, zanést do výroční 
zprávy. 
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                      www.zscaslav-husova.cz 

   

Zřizovatel: Středočeský kraj,                                                                

Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                               

 

 

PLÁN 

PRCH 

2022 - 2023 

 

 

 

 

 

 

Průběžně: 

 

 Sledovat nabídku VISK a NPIČR-vhodné školení pro metodiky prevence, 
účastnit se školení metodiků prevence v PPP Kutná Hora a Pardubice (ve 
spolupráci se SEMIRAMIS), sledovat informačně preventivní elektronické 
stránky související s prevencí rizikového chování, průběžně zaznamenávat 
informace související s elektronickým systémem výkaznictví.  

 Spolupracovat s výchovnou poradkyní, ředitelstvím školy, třídními učiteli, 
v případě potřeby i s žáky a jejich zákonnými zástupci, s Policií ČR, Městskou 
policií, Městskými úřady – OSPOD, školskými poradenskými pracovišti. 

 Sledovat změny novely zákonů a změny vyhlášek, které souvisí se speciálním 
vzděláváním a prevencí patologických jevů, pravidelně zpracovávat poskytnuté 
informace od třídních učitelů pro školní poradenské pracoviště. 

 Účastnit se dle potřeby výchovných komisí – řešení záškoláctví, kázeňské 
přestupky, porušování školního řádu. 

 Vést příslušnou agendu a dokumentaci týkající se funkce metodika prevence, 
poskytovat metodickou a informační podporu. 

 Dle potřeby a možností školy besedy, preventivní akce s vytipovanými 
neziskovými organizacemi, dalšími veřejnými institucemi. 

 

 

 

Využití filmové projekce a metodických materiálů, které nabízí portály 
(www.videoskolam.cz, www.prevence-info.cz, www.prevence-praha.cz,  
www.prevcentrum.cz , www.zachranny-kruh.cz , www.bezpecnecesty.cz  ) 
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