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Základní údaje o škole 

  

Název školy, adresa: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola 

Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, Příbram IV, 26101 Příbram 

 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

IČO: 00873489  

Kontakty:  

Telefon: 318 472 118  

E-mailová adresa: ouppb@kr-s.cz  

Internetové stránky: www.ouu.pb.cz  

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Caisová 

Školní metodik prevence: Mgr. Milena Palková 

Výchovný poradce pro ZŠ: Bc. Petr Prokeš 

Výchovná poradkyně pro OU a PrŠ: Mgr. Zuzana Angelová 

  

1. Úvod  
  

Současný životní styl a podmínky většiny obyvatel naší společnosti spolu s postupnou 

globalizací celého světa přináší mnoho pozitivního, ale bohužel, často i negativního a 

problémového. Mezi závažné problémy můžeme řadit rizikové formy chování. Do těchto forem 

chování patří zejména drogová závislost, alkoholismus a kouření, agrese, šikana a projevy 

xenofobie, homofobie, extremismus, rasismus, intolerance a antisemitismu, negativní působení 

sekt, rizikové sexuální chování, sexuální zneužívání a týrání, vandalismus, kriminalita a 

delikvence, záškoláctví, nezdravý životní styl a spektrum poruch příjmu potravy, krádeže, 

domácí násilí, virtuální drogy, gambling, netolismus, kyberšikana, rizikové sporty a rizikové 

chování v dopravě, prevence úrazů.  Je důležité rozpoznat rizikové jevy a zajistit jim včasnou 

intervenci, především v oblastech domácí násilí, šikanování, násilné chování, týrání a 

zneužívání dětí včetně sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, 

experimentování s legálními i nelegálními návykovými látkami a poruchy příjmu potravy.  

  

Zejména žáci navštěvující základní školu, dále žáci praktické školy a učiliště, patří z 

důvodů nižší mentální a často i fyzické vyzrálosti k nejohroženější skupině v naší společnosti. 

Příčinou vzniku rizikových jevů může být především osobnost jedince, dědičnost, příležitost, 

prostředí a aktuální potřeba.  

  

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci školy s rodiči formovat 

takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané 

problematice, zkoumat ji, ptát se a vyhýbat se rizikovým způsobům chování a jednání, zároveň 

dělat rozhodnutí, kdy si bude vážit svého zdraví a chránit jej, bude umět nakládat se svým 

volným časem a zvládat sociální dovednosti, bude standardně zařazen do společnosti jak 

v oblasti sociální, tak i v oblasti pracovní.  

  

 

Minimální preventivní program vychází zejména z těchto materiálů:  
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• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 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 

(dokument MŠMT č,j.: 21291/2010-28), 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na obdobní 

2019 – 2027. 

• Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, 

• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020. 

  

2. Charakteristika školy  

   

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Škola sdružuje mateřskou školu při 

zdravotnickém zařízení v Bukovanech, základní školu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského 

zákona, základní školu speciální, školní družinu, základní školu (třídy) pro žáky se 

specifickými poruchami učení, jednoletou praktickou školu, dvouletou praktickou školu a 

odborné učiliště.   

 

Součástí školy je školní knihovna, školní kuchyňka, počítačová učebna, učebny   

s interaktivní tabulí, keramická dílna, dílna na výtvarné tvoření, terapeutická a relaxační 

místnost, tělocvična s posilovnou a školní dílny.   

 

Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jako jediná   

v příbramském regionu nabízí děvčatům a chlapcům vyvážené spektrum vzdělávání od 

základní školy až po střední školu (s upravenými učebními plány a programy).   

 

Žáci školy jsou děti se sníženými rozumovými schopnostmi a žáci s více vadami. Tito 

žáci jsou více než ostatní ohroženi určitým sociálním vyloučením a i rizikovými formami 

chování. 

 

3. Vymezení cílových skupin a partneři 
  

• všichni žáci a studenti - preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu 

školy, 

• žáci a kolektivy s riziky - speciálně zaměřené programy, 

• pedagogičtí pracovníci - vzdělávání, informace a aplikace vhodných metod, 

• rodiče - spolupráce při řešení problémů, 

• partneři – např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, 

středisko výchovné péče, Policie ČR, Městská policie Příbram, zdravotnická zařízení, 

OSPOD, Vězeňská služba ČR. 

  

4. Vymezení rizikových forem chování   
 

• drogová závislost, alkoholismus a kouření (tabák, nikotin, alkohol, omamné a 

psychotropní látky)   
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• agrese, šikana a projevy xenofobie, homofobie, extremismus, rasismus, intolerance a 

antisemitismu, negativní působení sekt,  

• rizikové sexuální chování, sexuální zneužívání a týrání, závažná virová onemocnění,  

• vandalismus, kriminalita a delikvence,  

• záškoláctví,  

• nezdravý životní styl, 

• spektrum poruch příjmu potravy,  

• krádeže,  

• domácí násilí,  

• virtuální drogy, gambling, netolismus, kyberšikana,  

• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů.  

 

5. Obecné cíle  
  

• odborné a průběžné vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce a 

ostatních pedagogických pracovníků, 

• účast metodika prevence na schůzkách metodiků prevence, případně školení v oboru, 

• manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací – (např. rozpoznání šikany, 

co dělat, když u žáka byly nalezeny drogy, žák pod vlivem návykové látky, žák přistižen 

při prodeji drog, projevy sebepoškozování), 

• preventivní působení v co nejširší oblasti rizikových forem chování, 

• spolupráce a zapojení se do projektů - akcí realizovaných jinými odbornými subjekty, 

• pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, 

přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tématikou, 

• vytvořit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a 

výuku školy – zajímat se o svět mladých lidí  - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a 

školou, 

• nabídnout rodičům poradenskou činnost. 

 

6. Konkrétní cíle a ukazatele úspěchu  
 

  Cílem a ukazatelem je, dle konkrétních možností, podmínek a dispozic, aby žáci a 

studenti znali a uměli: 

 

• pojmenovat základní návykové látky, poruchy příjmu potravy, 

• znát jejich účinky na lidský organismus, 

• orientovat se v problematice závislosti, 

• znát základní právní normy a možná rizika, 

• vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku, 

• posilovat své sebevědomí, zaujímat žádoucí postoje 

• správně se rozhodovat, rozpoznat a odmítat nežádoucí jevy, 

• zaujímat zdravé životní postoje, 

• orientovat se v problematice sexuální výchovy, 
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• bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc, 

• zvládat základní sociální dovednosti,  

• využívat volný čas správným způsobem, 

• umět řešit konflikty a krizové situace, 

• rozpoznat běžné a žádoucí způsoby chování, aplikovat je v životě. 

 

7. Realizace programu  
  

Odpovědnost za plnění preventivních aktivit  

    

Za koordinaci preventivních aktivit školy zodpovídá školní metodik prevence.  

 

Připravuje Minimální preventivní program pro Odborné učiliště, Praktickou školu a 

Základní školu, a řídí jeho realizaci. Spolupracuje s třídními i ostatními učiteli, s výchovnou 

poradkyní pro OU a PrŠ, asistenty pedagogů a dalšími odborníky a organizacemi, koordinuje 

jejich spolupráci. K tomu využívá přidělené finanční prostředky s cílem zajištění zejména 

ministerstvem školství akreditovaných programů.   

           

Řešení jednotlivých závažnějších problémů v oblasti rizikového chování žáků je v 

kompetenci zejména výchovné komise.   

 

Metodik prevence informuje o průběhu naplňování Minimálního preventivního 

programu vedení školy.   

 

Důležité je aktivní zapojení učitelů a ostatních pedagogických pracovníků do procesu 

naplňování cílů minimálního preventivního programu a jejich samostatná práce v této oblasti 

dle individuálních možností a schopností.  

  

Spolupráce s rodiči  

  

• neformální setkání rodičů, dětí a učitelů při sportovních a kulturních akcích, 

• rodiče mají možnost po domluvě s učitelem navštívit libovolnou vyučovací hodinu či 

zájmovou aktivitu, 

• rodiče se mohou jako pomocný dozor zúčastnit exkurzí, výletů a ostatních školních 

akcí,  

• škola pořádá besedu s rodiči dětí k výběru vhodného studijního oboru žáků 

vycházejících ročníků, 

• rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování dětí na třídních aktivech a v 

konzultačních hodinách, 

• pro rodiče žáků s učebními nebo výchovnými problémy jsou určeny konzultace nejen 

s příslušnými učiteli, ale i s výchovným poradcem či školním metodikem prevence; je 

rovněž možné zprostředkovat odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně, jednání na příslušném městském sociálním odboru či ve středisku výchovné 

péče a v dalších organizacích, 
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• škola také může rodičům půjčit odbornou literaturu, poskytnout jiná doporučení a 

návrhy. 

  

Nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit  

  

• školní družina a její program, 

• půjčování knih a odborné literatury ve školní knihovně, 

• možnost odpolední práce v počítačové učebně, 

• kroužky a zájmové aktivity dle nabídky školy. 

  

Vzdělávání pedagogů  

  

• účast metodika prevence na schůzkách metodiků prevence, školení a semináře v oboru, 

• vzdělávání pedagogů zaměřené na rozpoznávání a řešení situací týkajících se 

rizikových forem chování, 

• další vzdělávání - dle nabídek a možností. 

  

8. Začlenění prevence do vyučování  
 

Za zakomponování prevence do vyučování nesou odpovědnost jednotliví vyučující.  

  

Prevence na 1. stupni  

Cílem primární prevence v tomto věku je prohlubovat dovednosti, jak chránit své zdraví 

a rozvíjet sociální dovednosti. Zároveň předat jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu, 

nikotinu a tabáku včetně vymezení základních pravidel chování. Primární prevence je zaměřena 

mj. na zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, 

vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní 

dovednosti, řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci „ne,“ práce 

v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, správná životospráva, zdravý životní 

styl, schopnost vyhledat pomoc apod.  

 

Prevence na 2. stupni  

Cílem primární prevence ve starším školním věku je rozvoj sociálních dovedností 

především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, 

dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod. Zásadní místo zde mají specifické 

programy primární prevence zaměřené např. na problematiku návykových látek, jejich účinky 

a rizika, na pravidla soužití ve skupině (šikana), aktivní naslouchání, pravdivost, 

důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům (rasismus, extremismus), vyrovnání se 

s neúspěchem, obrana před manipulací, právní vědomí, sexuální výchova. Prevence je zaměřena 

na zdravý životní styl. 

 

Preventivní témata jsou frekventována ve většině předmětech. Aktivity v rámci výuky 

jsou kontinuálně zapracovány do jednotlivých předmětů (výukových oblastí), tematické celky, 

jejichž náplň a obsah lze využít pro prevenci rizikového chování. 

 

Žáci - 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník) 
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Prvouka – lidé kolem nás – právo a spravedlnost, vandalismus, základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti žáků školy. Člověk a jeho zdraví - návykové látky a zdraví, odmítání 
návykových látek, znalost lidského těla a jejich nebezpečnost (druhy - alkohol, tabák, léky, co 
vše je drogou, tolerované, běžné drogy), čistota a osobní hygiena, naše tělo (důsledky 
konzumace drog). 

Vlastivěda – lidé kolem nás – soužití a chování lidí, vlastnictví, právo a spravedlnost. 
Přírodověda – člověk a jeho zdraví – podporuje vlastní způsob zdravého života, umí odmítnout 
návykové látky. Řeč, myšlení a různé způsoby života lidí – je normální, když někdo žije jinak 
než my, právo na svobodný život, na své zvyky a tradice, náboženství a řeč; dědičnost a DNA 
– hledání kořenů potomků bývalých otroků pomocí nejmodernější techniky.  
Občanská výchova – vlast – vlastenectví, tradice, jazyk, národy a menšiny; život ve 
společnosti. 
Výchova ke zdraví – bezpečné chování, komunikace s vrstevníky, mezilidské vztahy – 
respektování sebe sama i druhých.  
Český jazyk – četba a rozbor článků s tématikou, slohová cvičení (úvahy). 
Tělesná výchova – sledovat sportovce různých národů, vyznání a barev pleti, potírat náznaky 
šikany a vysmívání v počátcích. 
  

Žáci - 2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)  

Občanská výchova – naše škola – práva a povinnosti žáků, vývoj člověka – dospívání   
a problémy s ním spojené, volný čas, životospráva a správný životní styl. Život ve společnosti 
– morální, náboženské a hygienické normy slušného chování; vývoj člověka – dospívání; 
člověk a citový život – city a jejich vnější projevy; morální hodnoty – mravné a nemravné, 
morálka; člověk a rodinný život – význam manželství, práva a povinnosti rodičů a dětí, 
plánované rodičovství (antikoncepce, ochrana)  
Výchova ke zdraví – podpora zdraví a její formy – odpovědnost jedince za zdraví, látkový 
metabolismus a jeho praktické využití, škodlivost návykových látek a jejich zdravotní rizika. 
Poruchy příjmu potravy, zdraví životní styl, osobní hygiena, sexuální orientace. Vztahy ve 
dvojicích. Sebepoznání, sebepojetí.   
Přírodopis – Lidské tělo – biologie člověka (důsledky užívání návykových látek), drogy ve 
zdravotnictví, botanika (přírodní drogy, původ drog - šlechtění, dostupnost), druhy drog 
(houby, rostliny).  
Zeměpis – původ a výskyt drog, tradice a kulturní odlišnosti v užívání drog, konflikty   
v důsledku snahy o osvojení produkce a distribuce drog.  
Chemie – léčiva a návykové látky, drogy, doping, alkohol, nikotin, omamné látky.  
Český jazyk – četba a rozbor článků s tématikou, slohová cvičení (úvahy), drogy   
a literatura, filmová ztvárnění románových předloh a diskuse k nim.  

Tělesná výchova - zakázané a podpůrné látky (anabolika, steroidy, hormony, drogy, vliv na 
zdraví).  
Výtvarná výchova – návrh plakátů na téma „Nebezpečí drogové závislosti“ a „Nebezpečí 
kouření a alkoholismu“.  
Hudební výchova – umělci a užívání drog, jejich tragické konce.  

 

Další činnosti k prevenci rizikových jevů:   

• spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, 

orgánem sociálně právní ochrany dětí, Policií České republiky, Městskou policií 

Příbram, spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce s dalšími složkami IZS, 

• akreditovaný program primární prevence – dle finančních prostředků, 

• beseda s odborníky případně s metodikem prevence a výchovným poradcem, 
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• konzultace a spolupráce s učiteli, třídními učiteli, školním metodikem prevence nebo 

výchovným poradcem, 

• schránka důvěry, 

• schůzky s rodiči. 

  

Preventivní program ve výuce v OU a PŠ  

  

  Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů 
jsou žáci 1. - 3. ročníku učebních oborů a žáci 1. a 2. ročníku praktické školy, kteří dokáží být 
odpovědní za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich mentálním schopnostem.   
 
  Školu navštěvují žáci s lehkým mentálním handicapem. Často pocházejí z dysfunkčních 
rodin, nepodnětného prostředí se sníženou sociokulturní úrovní. Vzor chování, který přejímají 
od svých rodičů, je znevýhodňuje při každodenní komunikaci se svým okolím.   

 
Zvláště u dětí s disharmonickým vývojem, u dětí obtížně vychovatelných, s poruchami 

chování či neurotických, se mohou ve věku, kdy k nám přicházejí, objevit nové problémy nebo 
zvládnuté problémy vyhrotit natolik, že rodiče nejsou schopni je zvládnout.     

 
Rozpory s rodiči pak takové dítě může řešit útěky z domova, delikvencí, drogami, 

předčasnými sexuálními zájmy apod. Proto je ve speciálním školství u dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami nutný individuální přístup, který předchází podceňování, odmítání 
nebo negativnímu hodnocení. I zde platí, že prevence rizikových jevů se musí prolínat 
vzdělávacím procesem v každodenní činnosti.  
 

9. Manuály řešení přestupků  
  

   Jsou součástí Krizových plánů, řešení případů souvisejících s užíváním návykových 

látek, s krádežemi a vandalismem v prostředí školy, se šikanou a kyberšikanou. Krizové plány 

jsou přílohou Minimálního preventivního programu.  

   

10. Koordinace preventivních aktivit – garant programu a spolupracovníci 
  

• Ředitelka školy – Mgr. Pavlína Caisová  - je odborným garantem MPP. 

• Zástupce ředitelky pro OU a PrŠ – Mgr. Petr Tošovský. 

• Školní metodik prevence – Mgr. Milena Palková - koordinuje přípravy a realizace 
programů, monitoruje nové žáky, žáky v riziku a s rizikovým chováním, zaměřuje se 
na zachycování varovných signálů souvisejících s problematikou nežádoucích projevů 
chování. Odkazuje na další odborníky. 

• Výchovný poradce ZŠ – Bc. Petr Prokeš - poskytuje žákům, rodičům, učitelům 
poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových a výchovných problémech, 
spolupracuje se střediskem výchovné péče, PPP, odd. sociálně - právní ochrany. 

• Výchovná poradkyně (OU, PrŠ) – Mgr. Zuzana Angelová - poskytuje žákům, 
rodičům, učitelům poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových a 
výchovných problémech, spolupracuje se střediskem výchovné péče, PPP, odd. 
sociálně - právní ochrany, dále zajišťuje odbornou pomoc při volbě budoucího povolání 
žáků. 
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• Třídní učitelé – stěžejní úloha při naplňování MPP. Mapují vztahy ve třídě, vhodnými 
aktivitami navozují zdravé prostředí v kolektivu (komunitní kruh). Úzce spolupracují s 
výchovnou poradkyní, metodikem prevence, vedením školy, ostatními pracovníky 
školy a rodiči. Důsledně postihují (navrhují postihy) v případě porušení školního řádu, 

• Pedagogický sbor – učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých 
předmětů (dle ŠVP). Problémy a nejasnosti z oblasti nežádoucích projevů chování 
konzultují s výchovnou poradkyní, metodikem prevence a vedením školy. Každý 
pedagogický pracovník dbá na komplexnost provádění prevence rizikového chování u 
žáků. 

• Žáci – participují se na přípravě a realizaci programu. Vědí, kde hledat pomoc, na koho 
se obrátit. Vedle pravidelných setkání rodičů a pedagogů, která jsou zajištěna třídními 
schůzkami či konzultacemi pro rodiče. 

  

11. Škola a školní prostředí, nespecifické preventivní aktivity  
  

Důležitým výchovným prvkem je školní a třídní prostředí. Zde tráví žáci hodně času, 

proto je snahou pracovníků školy i žáků, aby toto prostředí bylo co nejpříjemnější. Výzdoba 

školy je tvořena květinami a nejrůznějšími pracemi žáků. Dále zde jsou nástěnky s 

informacemi, fotkami o školních akcích jako jsou například lyžařské a jiné pobyty, kurzy 

bruslení, plavání. Žáci jsou všemi pracovníky školy vedeni k udržování pořádku a 

odpovědnosti a spoluodpovědnosti. Sami žáci se starají o květinovou výzdobu školy a výzdobu 

tříd. Informace týkající se rizikového chování lze získat na informačních nástěnkách školního 

metodika prevence v budově školy nebo přímo od metodika či výchovného poradce nebo od 

kteréhokoliv pedagogického pracovníka.  

 

V rámci ZŠ  i ZŠ speciální je využíváno i canisterapie. Žáci se seznámí s léčebným 

kontaktem psa a člověka. Pedagogové s žáky navštěvují solnou jeskyni, která příznivě 

ovlivňuje jejich zdraví. Tradicí školy jsou vánoční trhy, vánoční besídky, akce na Den dětí. V 

zimním období je realizována na zimním stadionu výuka bruslení.  

 

Mezi další aktivity organizované školou patří filmová představení, mikulášská nadílka, 

vánoční diskotéka, besídky, trhy, Den Země, Den čarodějnic, Den ochrany obyvatelstva – ve 

spolupráci s IZS a dalšími organizacemi, třídní výlety, školní výlety a dlouhodobý 

přírodovědný projekt (program). Plavecký výcvik se koná na nedalekém plaveckém bazénu.  

 

Každoročně je organizován lyžařský pobyt s možností vypůjčení lyžařského vybavení 

a několikadenní cyklistická akce. Žáci se pravidelně zúčastňují exkurzí, besed, sportovních 

soutěží. Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol, jehož cílem je podpora zdravé 

výživy.  

  

12. Roční plán  
  

Při tvorbě ročního plánu v obecné rovině pro splnění cílů minimálního preventivního 

programu základní školy, odborného učiliště, praktické školy rozlišujeme specifické a 

nespecifické prostředky. Mezi specifické zahrnujeme ty, které se dané problematice věnují 
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přímo, jejichž hlavním cílem je konkrétní problematika. Nespecifickými míníme ty prostředky, 

které se dané problematice věnují, ale není to jejich hlavní cíl.   

  

Školní rok 2022 - 2023 

  

Nespecifické prostředky:   

• vycházky a pobyty v přírodě, 

• chráníme vše živé – přírodovědný projekt, 

• návštěvy kulturních, filmových a divadelních představení, 

• sportovní a jiné zájmové kroužky, 

• školní exkurze, 

• lyžařský výcvikový kurz, vícedenní sportovní akce (cykloturistika), 

• konzultace s učiteli, třídními učiteli, školním metodikem prevence nebo výchovnou 

poradkyní, 

• schránka důvěry, 

• schůzky s rodiči, 

• projekty ze školního vzdělávacího programu, průřezová témata školního vzdělávacího 

programu, 

• plnění školního vzdělávacího programu odborného učiliště, praktické školy   

a základní školy, pro všechny ročníky v různých předmětech dle Minimálního 

preventivního programu, 

• projektové dny, 

• veletrhy, 

• výstavy, 

• muzea, 

• exkurze ve výrobních a nevýrobních provozech, 

• návštěva úřadu práce nebo jiných institucí. 

 

Specifické prostředky:   

• preventivní akce ze strany Policie ČR, Vězeňské služby ČR a dalších složek IZS, 

• akreditované preventivní programy, 

• besedy pro I. i II. stupeň ZŠ, dále pro OU a PrŠ na téma rizikového chování, 

• práce školního metodika prevence a výchovné poradkyně s třídními kolektivy a 

jednotlivci, 

• besedy s pracovníky městské policie – téma osobní bezpečí, činnost městské policie, 

prostředí města. 

 

V roce 2022 – 2023 se zaměříme po linii OÚ a  ZŠ dle vyhodnocení SWOT analýzy na 

klima v jednotlivých kolektivech – témata netolismus, agrese, šikana, omamné, psychotropní a 

návykové látky, právní vědomí, socializační aktivity. V rámci bezpečnosti objektu a osob byl 

zpracován v září 2022 návštěvní řád školy, se kterým byli prokazatelně seznámeni zaměstnanci, 

žáci i jejich zákonní zástupci.  

 

Konkrétně v oblasti specifické primární prevence byly realizovány ve školním roce 

2021-2022 následující aktivity, jejichž cílem bylo seznámit, předcházet či omezovat výskyt 
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jednotlivých rizikových projevů chování u žáků a studentů školy. V těchto aktivitách budeme 

pokračovat i ve školním roce 2022-2023.  

 

Realizované aktivity a činnosti v roce 2021 - 2022: 

Prosinec 2021 

celkem 12 hodin primární prevence 

Téma: Prevence – šikana, sebepoškozování 

Časová dotace:  

4 vyučovací hodiny 7. a 8. třída,  

4 vyučovací hodiny 8. třída,  

4 vyučovací hodiny 1ZH    

Zajištění: Centrum primární prevence Magdalena o.p.s, Mníšek pod Brdy 

Žáci celkem: 30 

 

Prosinec 2021 

celkem 6 hodin primární prevence 

Téma: Prevence – kriminalita, trestní odpovědnost 

Časová dotace:  

1 vyučovací hodina 6., 7A. a 9. třída,  

1 vyučovací hodina 7B., 8A a 8B třída,  

4 vyučovací hodiny – Odborné učiliště,  

Zajištění: PČR SKPV Příbram 

Žáci celkem: 34 ZŠ, 50 OÚ 

 

Leden 2022 

celkem 4 hodiny primární prevence 

Téma: Prevence – šikana, sebepoškozování 

Časová dotace:  

4 vyučovací hodiny 2ZH    

Zajištění: Centrum primární prevence Magdalena o.p.s, Mníšek pod Brdy 

Žáci celkem: 11 

 

Únor 2022 

celkem 2 hodiny primární prevence 

Téma: Prevence – bezpečnost v silničním provozu 

Časová dotace:  

1 vyučovací hodina 2., 4., 5. a PUA třída,  

1 vyučovací hodina 1 a 3 třída,  

Zajištění: PČR SKPV Příbram 

Žáci celkem: 31 

 

Duben 2022 

celkem 2 hodiny primární prevence 

Téma: Prevence – sociální sítě, kyberšikana 

Časová dotace:  
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1 vyučovací hodina 7B., 8A. a 8B třída,  

1 vyučovací hodina 6., 7A a 9. třída,  

Zajištění: PČR SKPV Příbram 

Žáci celkem: 34 

 

Květen 2022 

celkem 12 hodiny primární prevence 

Téma: Prevence – Den ochrany obyvatelstva – cílená prevence prostřednictvím IZS a dalších 
složek 

Časová dotace:  

6 vyučovacích hodin ZŠ, ZŠS 

6 vyučovacích hodin OÚ, PrŠ 

Zajištění: VS ČR Věznice Příbram, Hasiči, Záchranná služba, Městská policie Příbram a další 
složky 

Žáci celkem: 190 

 
V roce 2021-2022 bylo preventivně působeno na kolektivy tříd dle potřeby. Byly 

podchyceny rizikové oblasti v rámci preventivních programů nebo i cíleným působením 

jednotlivých pedagogických pracovníků při výuce nebo v třídnických hodinách. Metodičkou 

prevence byla vždy vybrána témata k diskusi.  

 

Oblasti realizované specifické primární prevence: 

- prevence šikany a agresivního chování, sebepoškozování, 

- prevence závislostního jednání, gembling, 

- nebezpečí internetu, netolismus, 

- kyberšikana, 

- přenosné a infekční choroby, 

- zdravé stravování, výživa, hygiena, předčasné sexuální chování 

- poruchy příjmu potravy, 

- osobní bezpečnost, rasismus, extremismus, 

- záškoláctví, 

- vztahy mezi jedinci, 

- ochrana zdraví před úrazy, 

- finanční gramotnost, 

- kriminalita mladistvých a prevence. 

Veškeré akce a aktivity byly, jak ze strany žáků a studentů a zúčastněných pedagogů, 

pozitivně hodnoceny. Lze předpokládat, že pro žáky a studenty jsou a budou do budoucna 

přínosem. Velkým přínosem pro všechny studenty byl v závěru školního roku „Den ochrany 

obyvatelstva“, při kterém se dostali do blízkého kontaktu s profesionály a vzájemná diskuse 

byla velkým přínosem s pohledu preventivního působení a i pohledu žáků na představené 

profese.  

 

Metodička prevence vedla dle potřebnosti a informovanosti pedagogů individuální 

pohovory s žáky, případně se zákonnými zástupci. Veškeré problémy byly vždy řešeny a nejsou 

známy podněty ani indicie, že by prevence vedla k dalšímu opakování či nežádoucím směrem. 
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Jednání a chování některých žáků bylo monitorováno v průběhu celého školního roku 2021-

2022.  

 

13. Spolupracující organizace, důležité kontakty  

 

Naše škola v rámci primární prevence spolupracuje se všemi dostupnými institucemi v 

našem okrese. Na tyto instituce se obracíme s žádostí o pomoc a o radu při řešení vážných 

výchovných přestupků. S těmito institucemi také spolupracujeme při různých akcích, které naše 

škola pořádá.  

 

Město Příbram  

Mgr. Lucie Máchová – manažerka prevence kriminality  

- tel: 770 142 769, email: lucie.machova@pribram.eu  

 

Policie ČR  

por. Bc. Monika Schindlová, - DiS.  
- mluvčí Policie ČR Příbram - Preventivně informační skupina Příbram  
- tel: 602 354 197, email: krps.kr.pis.pb@pcr.cz  
por. Milan Kocík  

- 702 207 680, 974 879 438 (kriminalista, drogy), email: milan.kocik@pcr.cz  
 
Městská Policie Příbram  

Eva Šilhanová  
– tel.:731 609 945, email: eva.silhanova@mesto-pribram.cz  
 

Vězeňská služba ČR 

Věznice Příbram 
Npor. Vladimír Rampas 
tel.: 602 465 484, email: vrampas@vez.pbr.cz 
 

Projekt Odyssea – občanské sdružení  
Ivana Šircová  

– tel: 777 084 246, email: sircova@odyssea.cz  
 
Společnost Elio, z.s.  

Petra Holazová  
- tel: 724 552 805, email: petra.holazova@elio.cz 
 

Výcvikové a vzdělávací centrum Tilius  

Ing. Ota Hajzler  
-tel: 737 501 748, email: o.hajzler@tilius.cz 
 
MP Education  

Mgr. Monika Podlahová  

tel: 777 64 99 01, email: podlahova.m@mpedu.cz 
 
Magdalena, o.p.s. 

Centrum primární prevence 
Mgr. Aneta Zápotocká 

mailto:lucie.machova@pribram.eu
mailto:krps.kr.pis.pb@pcr.cz
mailto:milan.kocik@pcr.cz
mailto:eva.silhanova@mesto-pribram.cz
mailto:vrampas@vez.pbr.cz
mailto:sircova@odyssea.cz
mailto:petra.holazova@elio.cz
mailto:o.hajzler@tilius.cz
mailto:podlahova.m@mpedu.cz
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tel.: 607 641 684, email: zapotocka@magdalena-ops.cz 
 
Okresní soud Příbram  

Mediační a probační služba Příbram  
Poradna sociálních služeb náměstí T.G.M. (Kateřina Dragounová)  

 
Linky důvěry  

• Linka bezpečí, tel. 116 111 – nonstop  
• Linka důvěry RIAPS, tel. 222 580 697 – nonstop  
• Linka důvěry Centra krizové intervence, tel. 284 016 666 – nonstop  
• Linka důvěry Dětského krizového centra, tel. 241 484 149 – nonstop  

 
Modrá linka důvěry pro děti a mládež  

Tel.:549 241 010, 608 902 410 (po–ne: 9.00–21.00 hod.)  
E-mail: help@modralinka.cz 
 
Rodičovská linka  

Tel:840 111 234 (pondělí až čtvrtek: 13–19 hod., pátek: 9–15 hod.)  

 
Linka pro rodinu a školu  
tel: 116 000, www.linkaztracenedite.cz,  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Závěr  
 

Školu navštěvují žáci s různými stupni mentálního postižení, výchovnými a sociálními 

problémy. Často pocházejí z dysfunkčních rodin, nepodnětného prostředí se sníženou 

sociokulturní úrovní.  

 

   Z uvedených důvodů je nutno, aby každý pedagogický pracovník reagoval na každý 

důležitý či vážný poznatek nebo informaci, že vzniká nebo existuje riziko, které by mohlo 

nežádoucím způsobem v sociální, psychické či fyzické oblasti ovlivnit nebo ovlivňovat vývoj 

dětí – žáků a studentů.  

 

Jednota přístupu pedagogického sboru v požadavcích na dodržování a vyžadování 

pravidel je naprosto nezbytným faktorem v oblasti prevence. Nezbytností je i nepřehlížení 

některých jevů vyskytujících se mezi žáky a studenty.   

 

Pozitivní jsou reakce žáků na jednotlivé aktivity Minimálního preventivního programu 

uskutečněné v loňském školním roce 2021/2022.  

 

mailto:zapotocka@magdalena-ops.cz
mailto:help@modralinka.cz
http://www.linkaztracenedite.cz/
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Ve školním roce 2022/2023 je nutno se nadále zaměřovat na předcházení všech forem 

rizikového chování a na budování pozitivního klimatu celé školy. To je úkol nejenom pro 

vedení školy nebo školního metodika prevence, ale pro všechny pedagogické i nepedagogické 

pracovníky školy. 

 

 

V Příbrami dne 27. 9. 2022  

  

  

_________________________  

Mgr. Pavlína Caisová  

ředitelka školy  

   

_________________________      

Mgr. Milena Palková 

školní metodička prevence  

 

_________________________      

Bc. Petr Prokeš 

výchovný poradce pro ZŠ 

 

 

_________________________ 

Mgr. Zuzana Angelová 

výchovná poradkyně pro OU a PrŠ 
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