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Úvod  

 „Neohrožující prostředí. Tak označujeme prostředí, ve kterém se člověk může cítit v bezpečí,  

do slova a do písmene neohrožený. Jak vlastně vypadá? Proč je tak důležité? …“ (Herman, 2008) 

 

 Preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším 

projevům rizikového chování (dále jen Preventivní program školy) vychází z Metodického 

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

zařízeních (MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28). Preventivní program školy byl vypracován pro školní 

rok 2022/2023 a je součástí školního vzdělávacího programu. Současná strategie vychází z evaluace  

Preventivního programu školy pro školní rok 2021/2022. Výsledky evaluace jsou využívány                   

pro zkvalitnění a rozvoj programů v oblasti prevence rizikového chování. Na tvorbě a realizaci 

preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby                   

a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence.  

Součástí Preventivního programu školy je Školní program proti šikanování a Krizový plán. 

Krizový plán obsahuje doporučení postupu řešení vybraných typů krizových situací. Při výskytu 

jiného typu rizikového chování vycházíme z konkrétního metodického doporučení (Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 

21291/2010-28); přílohy k metodickému doporučení).  

Základním principem strategie prevence rizikového chování je na naší škole výchova žáků                   

ke zdravému životnímu stylu s cílem předcházet výskytu rizikového chování v daných oblastech. 

Cílem je také formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané 

problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého 

zdraví, bude umět zorganizovat si svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. 

Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní 

vlastnosti a návyky, které jim pomůžou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější řešení 

nastalé situace. Velmi důležitou oblastí v oblasti prevence je prohlubování komunikačních dovedností 

mezi učitelem, zákonnými zástupci a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení 

konfliktů a překonávání překážek.  

Předcházení rizikovému chování na škole je posíleno začleněním Preventivního programu školy 

do tematických plánů jednotlivých ročníků a školního řádu. Významnou roli hraje školní poradenské 

pracoviště (dále též ŠPP), které se zabývá aktuálními problémy v oblasti prevence rizikového 

chování.  
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1 Analýza současného stavu  

 Škola poskytuje splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání v souladu                   

se ZÁKONEM č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žákům s narušenou komunikační 

schopností. Hlavním úkolem školy je podporovat u dětí a žáků komunikační schopnost, vybavit je 

poznatky pro zvládnutí základní školy a dovednostmi pro každodenní život. 

  Prevence je zaměřena na žáky základní školy. Ve škole pracují odborně kvalifikovaní pedagogové. 

  Škola spolupracuje s dalšími subjekty, které organizují preventivní programy a aktivity pro žáky:  

- MĚSTSKÁ POLICIE BRNO – ODBOR PREVENCE  

Prevence kriminality a rizikového chování (MPB)  

Oddělení dopravní výchovy, kontakt: dopravni.vychova@mpb.cz  

- PORADENSKÉ CENTRUM PRO DROGOVÉ A JINÉ ZÁVISLOSTI 

kontakt: sladkova@pppbrno.cz  

- POLICIE ČR 

Škola realizuje volnočasové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času 

(nespecifická prevence) – zájmové kroužky na škole, exkurze, závody, kulturní programy.   

Jsou zde k dispozici metodické a učební materiály, např. DVD s tématy z oblasti prevence, 

výuková CD, příručky. Dále jsou využívány webové stránky ke sledování aktuálních témat z oblasti 

prevence rizikového chování. Všechny dostupné materiály včetně přehledu jsou k dispozici  

u školního metodika prevence.  

Ve škole funguje schránka důvěry. Je umístěna v 1. NP a žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější 

dotazy, svěřit se se svými problémy, svá trápení mohou sdělovat i anonymně. Schránku důvěry 

kontroluje a vybírá pravidelně školní metodik prevence, s obsahem seznámí ostatní členy ŠPP  

a vedení školy; následuje rozdělení rolí dle kompetencí jednotlivých členů týmu a řešení problému.   

Prevence rizikového chování probíhá v souladu s Preventivním programem školy. Ve škole 

vykonává poradenskou činnost školní poradenské pracoviště, ve kterém působí školní metodik 

prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Činnosti jsou zaměřeny mj. také na prevenci školní 

neúspěšnosti.  
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1.1 Analýza cílů a aktivit ze školního roku 2021/2022 

Realizace aktivit i naplňování cílů stanovených v Preventivním programu školy v minulém 

školním roce již nebyly ovlivněny omezeními vzhledem ke COVID-19. Všechny činnosti mohly být 

tedy uskutečňovány v plné míře buď přímo ve škole, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi mimo 

školu. I nadále zůstávají zachovány uživatelské účty v MS Teams. Tato platforma bude nadále 

využívána v případě, že bude nutné přejít na distanční způsob vzdělávání.  

Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány preventivní aktivity, které byly zaměřeny  

na konkrétní témata z oblasti prevence rizikového chování, dále také na podporu příznivého prostředí 

ve škole a v třídních kolektivech. Jedním ze základních bodů bylo dotazníkové šetření Guess Who 

(Hádej kdo, zaměřené na šikanu, zdroj: Kolář, 2011), které bylo uskutečněno ve třídách  

4. – 9. ročníku. Výsledky tohoto šetření budou mít značný vliv na plánování aktivit pro další práci 

s jednotlivými třídami ve školním roce 2022/2023. 

 

1.2 Preventivní program školy v období distanční výuky 

 Jestliže během školního roku nastane distanční výuka, bude ke komunikaci primárně určeno 

prostředí MS Teams. Koordinace a realizace programů primární prevence probíhá i v režimu on-line. 

Pro koordinaci a realizaci preventivních programů budou využívány vnější zdroje (dostupné nabídky 

on-line preventivních programů, webových odkazů). Odborníci školního poradenského pracoviště 

poskytují konzultace žákům, zákonným zástupcům i ostatním pedagogům on-line, e-mailem,  

či telefonicky. Informace o konzultačních hodinách a kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny 

na webových stránkách školy v sekci ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ.  

 

2 Personální zajištění prevence  

ŘEDITEL ŠKOLY vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména:  

- zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci 

rizikového chování,  

- koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního 

programu školy a jeho začleněním do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího 

programu školy,  

- zapracováním do školního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem 

rizikového chování ve škole,  

- v případě potřeby svolává výchovnou komisi.  
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 ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE  

- koordinuje přípravu a realizaci programů, komunikuje se žáky, jejich zákonnými zástupci, 

ostatními pracovníky školy – především s třídními učiteli, odkazuje na další odborníky, 

monitoruje žáky v riziku, zaměřuje se na zachycování varovných signálů souvisejících                   

s problematikou rizikových projevů chování, spolupracuje s organizacemi v oblasti primární 

prevence, dokumentuje průběh a hodnotí realizaci preventivní strategie.  

  

VÝCHOVNÝ PORADCE  

- poskytuje poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových problémů, volbě povolání                

a dalšího vzdělávání žáků; účastní se řešení závažných výchovných problémů; na základě 

pověření ředitele školy se podílí na činnosti výchovné komise, komunikuje s pedagogy, žáky, 

zákonnými zástupci, konzultuje problémy s ostatními pracovníky ŠPP.  

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  

- začleňují preventivní témata do výuky, jednotlivé problémy konzultují se školním metodikem 

prevence, vedoucí ŠPP a vedením školy,  

- VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ – semináře DVPP (dle vlastního výběru), samostudium (odborná 

literatura, materiály k plnění preventivního programu),  

- TŘÍDNÍ UČITEL ve vztahu k primární prevenci:  

- spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí se  

na realizaci Preventivního programu školy a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,  

- motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá            

na jejich důsledné dodržování (vytváření bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu 

ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy,  

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru, podporuje spolupráci 

školy se zákonnými zástupci žáků z jednotlivých tříd,  

- získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí,  

- navrhuje postihy v případě porušení školního řádu.  

- ŽÁCI jsou seznámeni s činností ŠPP, vědí, kde hledat pomoc, na koho se obrátit, mají  

k dispozici schránku důvěry.  
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG a jeho zapojení do preventivní práce v ZŠ:  

- krizová intervence při akutních obtížích žáků, pedagogů i zákonných zástupců žáků – 

zpracováním krize pomoci předcházet rozvoji sekundárních obtíží v chování i v rámci 

vzdělávání.  

  

Preventivní působení v oblasti vzdělávání a výchovy žáků 

- Průběžná komunikace se žáky, observace chování žáků i observace vztahů ve třídách v rámci 

působení ve školním prostředí – zaměření na podporu sociálního začleňování žáků a eliminace 

výchovných obtíží žáků. 

- Observace žáků ve vyučovacích hodinách i mimo ně během pobytu ve škole a školském 

zařízení – konzultování postupů výchovy a vzdělávání, návrhů dalšího vedení a péče o žáky 

ve škole, popř. domácím prostředí, návrhy doporučení dalších vhodných způsobů podpory. 

Zvažování vhodnosti odborné podpory při vzdělávání žáka a způsobu její realizace  

(např. Psychorelaxační skupina, individuální psychologické vedení žáka, vedení  

ve stimulačních programech, Skupina Neuro-vývojové stimulace, odborné vyšetření – SPC, 

lékař apod).   

- Podpora pozitivních vztahů ve třídách.  

- Nově realizace Rozvojových skupin pro žáky, jejichž cílem je rozvoj emoční inteligence  

a podpora sociálních dovedností žáků. Tyto skupiny pomohou posílit kompetence žáků,  

které jsou užitečné také v rámci primární prevence rizikového chování, pomohou posílit 

pozitivní vztahy mezi žáky. 

- Dle potřeby realizace individuální případové péče o žáky v osobních problémech – 

psychologické vedení žáků. 

- V indikovaných případech provádění psychologického poradenství při řešení problémů  

ve vývoji a vzdělávání žáků ve škole a rodině.  

 

Preventivní působení v oblasti školní neúspěšnosti  

- Spoluúčast při rozlišování příčin neprospěchu jednotlivých žáků s následným předkládáním 

návrhů vhodných postupů pro školu a rodinu, včetně návrhu varianty diagnostiky výukových 

obtíží. Pomoc s prohloubením spolupráce mezi rodinou a školou, s nastavením doporučení 

vedoucích ke zmírňování školních obtíží. Nastavení spolupráce mezi zúčastněnými odborníky 

ze strany ŠPP a školy, rodiny.  

- Vyhledávání neúspěšných žáků, poskytování včasné pomoci při řešení školní neúspěšnosti, 

předcházení rozvoji sekundárních obtíží v chování a rozvoji rizikového chování včetně poruch 
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chování plynoucích z dlouhodobého neprospěchu. Mezi možnosti intervence patří posílení 

spolupráce se zákonnými zástupci, průběžné sledování posunů, realizace psychologického 

vedení žáků, vedení žáka a rodiny ve stimulačních programech.  

  

Spoluúčast na realizaci preventivních programů ve škole  

- Ve 3. třídách realizace preventivního programu Kočičí zahrada – rozvoj sociálních dovedností 

žáků v rámci prevence rizikového chování.  

- V rámci prevence sledování a řešení adaptačních obtíží žáků (zejména žáci 1. tříd) 

- Realizace adaptačních programů, dle programů školního metodika prevence (žáci nově 

sestavených tříd, žáci po přestupu na 2. stupeň).   

- Spolupráce na realizaci projektu Den prevence ve škole – preventivní práce s žáky ve třídách. 

- Vedení preventivních programů ve třídách – dle potřeby a zájmu školy (např. posílení 

pozitivních vazeb mezi žáky, podpora spolupráce a přijímání odlišností).  

- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele, dle potřeby účast na třídnických hodinách. 

- Dle potřeby ve spolupráci se školním metodikem prevence mapování situací v jednotlivých 

třídních kolektivech či zjišťování sociálního klimatu ve třídě. Průběžné sledování sociálního 

klimatu ve třídách pomocí preventivních aktivit a rozhovorů s žáky.  

 

3 Realizace preventivního programu   

Preventivní program je realizován během celého školního roku. Na začátku školního roku je 

školním metodikem prevence vytvořena struktura preventivních témat pro každý ročník ZŠ,  

kterou následně obdrží jednotliví třídní učitelé. Takto je prevence začleněna do tematických plánů 

jednotlivých ročníků a vyučující daná témata následně zařazují do vyučovacích hodin. Probraná 

témata z oblasti prevence jsou doložena zápisem do třídní knihy. V aktuálním školním roce proběhl 

přechod na elektronický systém (třídní knihy, žákovské knížky) EDUPAGE. 

 

Konkrétní aktivity podporující prevenci rizikového chování realizované ve škole během školního 

roku 2022/2023 jsou:  

- adaptační programy pro nově vzniklé kolektivy a pro třídy přecházející na 2. stupeň ZŠ – 

podpora kompetencí třídních učitelů a jejich práce se žáky v rámci třídnických hodin, podpora 

spolupráce a komunikace mezi žáky;   

- preventivní programy zaměřené na podporu a posilování pozitivních vazeb mezi žáky 

v jednotlivých třídních kolektivech – dle konkrétních potřeb dané třídy; 
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- preventivní program Kočičí zahrada;  

- projekt Den prevence ve škole; 

- dotazníkové šetření Guess Who – ve dvou fázích:  

• v listopadu 2022 opakovaně ve třídách, které se již šetření účastnily v minulém 

školním roce (zjištění posunu ve vývoji vztahů mezi žáky);  

• na jaře 2023 napříč jednotlivými ročníky (mapování současného stavu) 

Uvedené aktivity probíhají přímo ve škole a jsou realizovány školním metodikem prevence v úzké 

spolupráci s třídními učiteli a ostatními členy ŠPP (výjimku tvoří program Kočičí zahrada, který je 

celý pod vedením školního psychologa). Když ve třídě probíhá konkrétní preventivní program, bývá 

zde po celou dobu přítomen také třídní učitel, který může při další práci se třídou vycházet z poznatků 

a závěrů, které z činností vyplynou.  

 

- programy dopravní výchovy ve spolupráci s Městskou policií Brno. V tomto školním roce  

se žáci zúčastní projektů Empík cyklista, Empík chodec, Bezpečně nejen na kole. 

Jedním z prostředků prevence rizikového chování u žáků je realizace třídnických hodin, kde je 

umožněn pravidelný kontakt třídního učitele se třídou, je zde podporován důvěryhodný vztah  

mezi třídním učitelem a třídou a jsou vytvářeny předpoklady k včasnému odhalení výskytu možného 

rizikového chování. V rámci třídy dochází k posilování pozitivních vztahů mezi jednotlivými žáky, 

vytváří se prostředí pro zdravé komunikační prostředí, je zde prostor pro práci s pravidly třídy  

a pro řešení aktuálních problémů třídy. Do programu třídnických hodin budou (kromě řešení 

aktuálních problémů ve třídě) průběžně zařazena témata z oblasti prevence rizikového chování. 

Podklady třídním učitelům a metodické vedení zajistí školní metodik prevence.  

 

Další programy v rámci primární prevence rizikového chování budou voleny v průběhu 

školního roku dle potřeby a aktuální situace (program Policie ČR na téma trestní odpovědnosti, 

návykových látek; programy na téma sexuální výchovy). 

  

3.1 Zásady prevence  

Zásady prevence spočívají:  

- v individuální práci s každou třídou,  

- v aktivním zapojení třídního učitele,  

- v kvalitně zpracovaném školním řádu.  
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4 Cílové skupiny  

- žáci,  

- zákonní zástupci, 

- pedagogové.  

 

  Prevence u žáků předchází problémům, případně oddaluje setkání s nimi, učí žáky rizikovým 

situacím nejenom předcházet, ale také je řešit.  

 

Spolupráce se zákonnými zástupci:  

Oblast primární prevence  

- Škola bude spolupracovat se zákonnými zástupci v oblasti zdravého životního stylu žáků                   

a v oblasti prevence rizikového chování.  

- Problematika bude zařazována na třídní schůzky.  

- Informace zákonní zástupci najdou na webových stránkách, na nástěnce ve vestibulu školy, 

ke komunikaci mohou využívat také elektronický systém EDUPAGE, v případě distanční výuky 

také MS Teams. 

- Zákonní zástupci budou seznámeni se ŠKOLNÍM ŘÁDEM, s PREVENTIVNÍM PROGRAMEM 

ŠKOLY.  

  

Oblast sekundární prevence  

- Zákonní zástupci žáků mohou využívat konzultací všech pracovníků ŠPP.  

- Odborná pomoc zákonným zástupcům (mimo rámec školy) – besedy s rodiči žáků v určitém 

problému, práce s jednotlivcem jako členem rodiny, zprostředkování léčby.  

  

K rozvoji vzájemných vztahů mezi školou a zákonnými zástupci přispívají akce školy,  

které se konají během školního roku a jsou pořádány přímo školou. V tomto školním roce to budou 

podzimní radosti spojené s DÝŇOVOU SLAVNOSTÍ, následovat bude příjemný vánoční čas v duchu 

VÁNOČNÍ BESÍDKY a výstavky výrobků našich žáků, na jaře proběhnou akce jako DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ, ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE a na závěr se se školním rokem rozloučíme na ZAHRADNÍ 

SLAVNOSTI.  
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Pedagogové jsou na pedagogických radách informováni o aktuálních problémech z oblasti 

prevence rizikového chování.  

 

4.1 Vytyčení rizikového chování u žáků ZŠ  

  

- Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií,  

- násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie,  

- závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,  

- záškoláctví,  

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,  

- spektrum poruch příjmu potravy,  

- sexuální rizikové chování,  

- negativní působení sekt,  

- poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie),  

- krádeže,  

- syndrom týraného dítěte (CAN), domácí násilí,  

- rizikové projevy sebepoškozování.  

 

4.2 Metody práce:  

- aktivní sociální učení,  

- rozhovor,  

- samostatná práce,  

- přednášky, besedy, diskuse,  

- hry na sebepoznání,  

- nácvik verbální a neverbální komunikace,  

- skupinová práce,  

- projekt.  

  

5 Cíle Preventivního programu školy  

Cíle dlouhodobé:  

- předcházení a minimalizace projevů vzniku rizikového chování,  

- výchova ke zdravému životnímu stylu,  

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí.  
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Další cíle spočívají především v/ve:  

- poskytování informací všem skupinám o problematice prevence rizikového chování  

a nabízení veškerých možností, jak je plně zapojit do vlastní realizace,  

- podporování vzájemného soužití ve škole a vnímání sebe a ostatních,  

- posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům,  

- vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot,  

- vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka,  

- vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních a mimoškolních aktivit,  

- nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.  

  

Cíle střednědobé:  

- tvorba vlastních projektů,  

- zajišťování besed a přednášek ve spolupráci s institucemi zabývající se prevencí.  

 

 Cíle krátkodobé (vymezené pro školní rok 2022/2023) 

- předcházení rizikům spojených s užíváním ICT technologií a pohybem na sociálních sítích; 

- podpora socializace a rozvoj sociálních dovedností žáků se zaměřením na chování 

v rizikových situacích. 

 

5.1 Konkrétní cíle v podobě znalostních kompetencí žáků 

Základní škola  

1. –  5. ročník  

Žáci:  

- dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, 

zneužíváním léků,  

- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek,  

- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu,  

- mají vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu,  

- mají právní povědomí v oblasti rizikového chování,  

- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě,  

- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si 

zdravý životní styl,  
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- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví,  

- znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog,  

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy,  

- seznamují se s vhodnými způsoby řešení neshod se spolužáky, učí se adekvátně jednat, 

- poznávají vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích a osvojují si je, 

- učí se spolupracovat ve skupině a hledají řešení společných úkolů, 

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti,  

- ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva,  

- učí se orientovat ve světě digitálních technologií, seznamují se s riziky pohybu na internetu 

- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, 

kyberšikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní,  

- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky.  

  

6. – 9. ročník  

Žáci:  

- znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví,  

- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám,  

- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným 

způsobem,  

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,  

- uvědomují si rizika spojená s využíváním digitálních technologií 

- mají povědomí o sociálních sítích, webových stránkách s možností publikování různého 

obsahu (potencionální prostředí pro šíření kyberšikany) – znají rizika a ví, jak se v dané 

situaci chovat 

- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly,  

- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí,  

- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů,   

- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní 

činy,   

- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky,  
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- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví,  

- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci,  

- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny,  

- ví, že zneužívání dítěte je trestné,  

- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek,  

- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít,  

- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální 

zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení,  

- dokáží komunikovat s institucemi poskytujícími specializované služby (linky důvěry, 

krizová centra),  

- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat.  

  

5.2 Průřezová témata:  

- osobnostní a sociální výchova,  

- výchova demokratického občana,  

- multikulturní výchova,  

- environmentální výchova,  

- mediální výchova.  

 

 

 

Závěr  

Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu školní docházky. 

Vzhledem k efektivnosti programu je velmi důležitá úzká spolupráce všech článků, a to jak 

pedagogického sboru, tak i žáků, zákonných zástupců a dalších odborníků.   

Poskytování informací v oblasti prevence rizikového chování je velmi důležité a zároveň je nutné 

zaměřit se na oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Tento program musí 

brát ohledy na věk a osobnost jednotlivých žáků. 

Především snaha pravdivě informovat, ochota vyslechnout druhého a volba vhodné cesty  

v případě pomoci jsou základem tohoto preventivního programu.  
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Seznam příloh  

Příloha č. 1: Začlenění Preventivního programu školy do tematických plánů jednotlivých ročníků  

Příloha č. 2: Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

 

 



 

 

  

Příloha č. 1: Začlenění Preventivního programu školy do tematických plánů jednotlivých ročníků  

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program – 1. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 

září – listopad  

Hygiena a zdraví 

Pochopit pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou a sociální. Posílit  

u žáků motivaci k dodržování hygienických návyků. 

Výživa 

Seznámit žáky s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým. 

prosinec – únor  

Pohyb 

Pomoci žákům pochopit tělesnou zdatnost jako faktor, který podporuje zdraví ve třech 

jeho složkách, uvědomit si, jak tělesnou zdatnost získáme. 

Vztahy k ostatním 

Uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho význam pro lidský život. 

Mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých: šikana, 

násilí, zastrašování apod., je protiprávní. 

Jsme on-line 

Poznávat prostředí internetu, naučit se, jak správně používat domácí počítač. 

březen - duben 

Kouření a alkohol 

Zjistit základní znalosti žáků o alkoholu a tabákových výrobcích; jaké mají zkušenosti 

s požíváním alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými ve svém okolí. 

Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích kouření na lidský organismus. 

Drogy – léky 

Pomoci žákům uvědomit si, jak je důležité brát většinu léků pouze na doporučení 

lékaře. 

Účinky drog 

Seznámit se s účinky a následky požití neznámé drogy. 

květen - červen 

Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček 

Upozornit žáky na nebezpečí plynoucí z manipulace s použitými jehlami                       

a stříkačkami, nácvik reakce na tyto situace, včetně odmítnutí nabízeného. 

Nebezpečí od cizích lidí 

Ví, na koho se obrátit v případě, že je někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva: 

Linka bezpečí, internetová linka bezpečí aj. 



 

 

  

 

Preventivní program – 2. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 

září – listopad 

Zdraví 

Pochopit pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou a sociální. 

Jak si udržujeme zdraví 

Vysvětlit žákům, jak podporovat a rozvíjet zdraví. 

Alkohol 

Zjistit základní znalosti žáků o alkoholu, jaké mají zkušenosti s požíváním 

alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými ve svém okolí. Prohloubit 

znalosti o působení alkoholu těsně po požití i v následujících hodinách. 

prosinec – únor 

Alkohol a jeho dlouhodobé užívání 

Seznámit žáky s následky dlouhodobého – nadměrného užívání alkoholických 

nápojů. 

Kouření a jeho škodlivé účinky 

Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích kouření na lidský organismus. 

Drogy a jejich nebezpečí 

Prohloubit u žáků znalosti o nebezpečí a následcích užívání některých látek. 

březen – duben  

Moderní komunikační technologie 

Zjistit, které z moderních komunikačních technologií žáci používají, v jakém 

rozsahu a jakým způsobem. 

Žijeme ve světě internetu 

Seznamovat se s prostředím internetu, učit se orientovat v digitálním světě. 

květen – červen  

Nebezpečí od cizích lidí 

Vysvětlit žákům, že nemají mluvit s neznámými lidmi a rovněž s nimi nikam 

chodit, nácvik reakce na tyto situace. Ví, na koho se obrátit v případě, že je někdo 

ohrožuje nebo poškozuje. 

Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček 

Upozornit žáky na nebezpečí plynoucí z manipulace s použitými jehlami                       

a stříkačkami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Preventivní program – 3. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 

září – listopad 

Zdraví – jeho podpora a rozvoj 

Upevnit u žáků chápání pojmu zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou              

a sociální. Jak podporovat a rozvíjet zdraví. 

Zdraví 

Objasnit žákům složku zdraví v širším kontextu, včetně společenských podmínek 

pro udržování zdraví. 

Moderní komunikační technologie 

Zjistit, které z moderních komunikačních technologií žáci používají, v jakém 

rozsahu a jakým způsobem. 

prosinec – únor 

Kouření a reklama 

Pomoci žákům orientovat se v reklamách, poznat rozdíl mezi solidní nabídkou, 

reklamou, klamavou a lživou reklamou. 

Alkohol a jeho následky 

Zopakovat s žáky následky dlouhodobého – nadměrného užívání alkoholických 

nápojů. Seznámit žáky s poznatky o poškození zdraví vlivem alkoholu. 

Internet: bezpečí – nebezpečí? 

Poznávat prostředí internetu. Seznamovat se s riziky, která jsou s brouzdáním  

na internetu spojena. 

březen – duben  

Drogy – opakování 

Prohloubit u žáků znalosti o nebezpečí a následcích užívání některých látek. 

Nebezpečí od cizích lidí 

Nácvik reakce na tyto situace – opakování. 

květen – červen  

Vědomí 

Narušené vnímání v souvislosti s užitím omamných látek. 

Nácvik odmítání návykových látek 

Znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Preventivní program – 4. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 

září – listopad  

Zdraví  

Žáci mají povědomost o zdraví jako základní lidské hodnotě. 

Zdravý životní styl 

Umí činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví, zařadit do denního režimu, 

osvojují si zdravý životní styl. 

Závislosti – návykové látky 

Podrobně znají zdravotní a jiná rizika návykových látek, argumenty ve prospěch 

zdraví. 

prosinec – únor  

Kouření, alkohol, drogy 

Znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání  

a šíření drog. 

Komunikace v krizové situaci 

Umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc. 

Vztahy k ostatním 

Umí pojmenovat základní mezilidské vztahy. 

březen – duben  

Moderní komunikační technologie 

Poskytnout žákům jednoduchý návod, jak si vybrat a zapamatovat, na koho 

z blízkých dospělých se mohou obrátit v případě jakéhokoliv ohrožení. 

Šikana 

Vytvoření komplexního vnímání rozsáhlé problematiky šikany. 

květen – červen  

Právo 

Mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých: šikana, 

násilí, zastrašování aj. je protiprávní. 

Sociální sítě 

Uvědomit si rizika sociálních sítí, seznamovat se s podmínkami pro založení profilu 

na sociální síti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Preventivní program – 5. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 

září – listopad  

Zdraví  

Žáci mají povědomost o zdraví jako základní lidské hodnotě. 

Zdravý životní styl 

Umí činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví, zařadit do denního režimu, osvojují 

si zdravý životní styl. 

Závislosti – návykové látky 

Podrobně znají zdravotní a jiná rizika návykových látek, argumenty ve prospěch 

zdraví. 

prosinec – únor  

Kouření, alkohol, drogy 

Znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření 

drog. 

Komunikace v krizové situaci 

Umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc. 

Moderní komunikační technologie 

Uvědomění prožívání emocí a jejich projevů. Přemýšlení o tom, že na emoce 

reagujeme určitým způsobem, a to zejména při komunikaci. Vedení k zodpovědnosti  

za své jednání, zejm. při používání ICT. 

březen – duben  

Vztahy a konflikty 

Umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti. 

Kyberšikana 

Vytvoření komplexního vnímání rozsáhlé problematiky šikany a s ní spojené formy – 

kyberšikany. 

květen – červen  

Právo 

Mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých: šikana, násilí, 

zastrašování apod., je protiprávní. 

Není síť jako síť 

Uvědomovat si rizika sociálních sítí. Zamyslet se nad specifiky sítí oblíbených  

mezi dětmi a mladými. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Preventivní program – 6. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 
V PŘEDMĚTU 

září 

Pohyb 

Pomoci žákům pochopit tělesnou zdatnost jako faktor, který podporuje 

zdraví ve třech jeho složkách, uvědomit si jak tělesnou zdatnost 

získáme. Znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní 

hygieny. 

TV 

říjen 

Vztahy k ostatním 

Uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho význam pro lidský 

život. Žáci respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby 

jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám. 

Mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva 

druhých: šikana, násilí, zastrašování apod.,. je protiprávní. 

VOB 

listopad 

Nebezpečí od cizích lidí 

Žáci ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou 

využít. Bezpečně zvládají účelné modely chování krizových situacích 

(šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují 

v situacích vlastního nebo cizího ohrožení. 

VZ 

prosinec 

Alkohol 

Zjistit základní znalosti žáků o alkoholu, jaké mají zkušenosti 

s požíváním alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými ve svém 

okolí. Prohloubit znalosti o působení alkoholu těsně po požití                           

i v následujících hodinách. 

VZ 

leden 
Kouření 

Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích kouření na lidský organismus. 
VZ 

únor 
Šikana 

Vytvoření komplexního vnímání rozsáhlé problematiky šikany. 
VOB 

březen 

Drogy – léky; účinky drog 

Pomoci žákům uvědomit si, jak je důležité brát většinu léků  

pouze na doporučení lékaře. Seznámit se s účinky a následky požití 

neznámé drogy. 

VZ 

duben 

Závislosti 

Uvědomit si pozitiva a negativa počítačových her. Reflektovat vlastní 

hraní a trávení volného času na internetu. 

VZ 

květen 

Moderní komunikační technologie 

Uvědomit si, jak snadné je někomu ublížit prostřednictvím ICT a jak 

bezbranná a bezmocná se v tu chvíli cítí oběť. 

INF 

červen 

Komunikace v krizové situaci 

Žáci dokáží komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, 

krizová centra, internetová linka bezpečí aj.) 

INF 

 

 



 

 

  

 

Preventivní program – 7. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 
V PŘEDMĚTU 

září 

Zdravý životní styl 

Ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho 

realizaci. 

Pochopit pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou 

 a sociální. 

Žák umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky, vysvětlit 

své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví. 

TV 

říjen 

Vztahy a konflikty 

Uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho význam  

pro lidský život. Žáci respektují odlišné názory či zájmy lidí  

a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní 

k menšinám. Žáci znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod  

se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem. 

VOB 

listopad 

Alkohol – kouření 

Prohloubit znalosti o působení alkoholu těsně po požití  

i v následujících hodinách. Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích 

kouření na lidský organismus. 

VOB 

prosinec 

Komunikace v krizové situaci 

Bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích 

(šikana, kyberšikana) a správně se rozhodují v situacích vlastního 

nebo cizího ohrožení. 

INF 

leden 

Počítačové hry 

Poznávat znaky závislosti na počítačových hrách. Hledat vhodné 

alternativní aktivity pro volný čas. 

VOB 

únor 

Právo 

Žáci znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně 

právní ochranu dětí. Znají činnost důležitých orgánů právní ochrany 

občanů. 

VOB 

březen 

Pohyb 

Pomoci žákům pochopit tělesnou zdatnost jako faktor, který 

podporuje zdraví   ve třech jeho složkách, uvědomit si jak tělesnou 

zdatnost získáme. 

Znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny. 

TV 

duben 

Drogy – opakování 

Prohloubit u žáků znalosti o nebezpečí a následcích užívání 

některých látek. 

PČ 

květen 

Sexting 

Pochopení významu a obsahu pojmu sexting. Varování před jeho 

nebezpečím a ilustrace možných důsledků. 

INF 

červen 

Závislosti 

Znát obecný přehled závislostí, které mohou ovlivnit negativně náš 

život. 

VOB 

 



 

 

  

 

 

Preventivní program – 8. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 
V PŘEDMĚTU 

září 

Řešení konfliktů 

Uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho význam  

pro lidský život. Žáci znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod                            

se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem. 

VOB 

říjen 

Drogy – opakování 

Prohloubit u žáků znalosti o nebezpečí a následcích užívání 

některých látek. 

CH 

listopad 

Zdravý životní styl 

Ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho 

realizaci. Pochopit pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, 

tělesnou a sociální. Žák umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní 

návyky, vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví. 

TV 

prosinec 

Nebezpečí od cizích lidí 

Žáci vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou 

využít. Bezpečně zvládají účelné modely chování krizových situacích 

(šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se 

rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení. 

VOB 

leden 

Kouření 

Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích kouření na lidský 

organismus. 

PŘ 

únor 

Kyberšikana 

Žáci mají povědomí o sociálních sítích, webových stránkách  

s možností publikování videozáznamu (potenciální prostředí  

pro šíření kyberšikany, prostředí pro získávání osobních dat k jejich 

možnému zneužití, pro kybergrooming, stalking a další nebezpečné 

praktiky. 

INF 

březen 

Závislosti 

Znát obecný přehled závislostí, které mohou ovlivnit negativně náš 

život. 

PŘ 

duben 

Sex a vztahy 

Orientovat se v pojmech: sexuální deviace, pornografie a prostituce. 

Žáci vědí, jak se bránit násilí a sexuálnímu obtěžování. 

PŘ 

květen 

Právo 

Žáci znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně 

právní ochranu dětí. Znají činnost důležitých orgánů právní ochrany 

občanů. 

VOB 

červen 

Digitální technologie 

Varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím. 

Uvědomit si význam mezilidské komunikace. Umět regulovat čas, 

během něhož využíváme digitální technologie. 

INF 

 

 



 

 

  

 

 

 

Preventivní program – 9. ročník ZŠ, školní rok 2022/2023 

MĚSÍC 
TÉMA 

CÍL 
V PŘEDMĚTU 

září 

Zdravý životní styl 

Ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží  

se o jeho realizaci. 

Pochopit pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou  

a sociální. 

Žák umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky, vysvětlit 

své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví. 

TV 

říjen 

Kyberšikana 

Pěstování schopnosti vcítění se do prožívání oběti, vnímání hloubky 

psychického, fyzického a sociálního dopadu kyberšikany na oběť. 

INF 

listopad 

Naše budoucnost 

Žáci přemýšlí o svém budoucím povolání. Jsou seznámeni s různými 

variantami a nabídkami středních škol dle jejich zaměření, zájmu                      

a studijních výsledků. Jsou připravováni na změnu prostředí. 

PČ 

prosinec 

Lidská práva 

Žáci znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně 

právní ochranu dětí. Znají činnost důležitých orgánů právní ochrany 

občanů. 

VOB 

leden 

Digitální technologie 

Varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím. Vnímat 

význam trávení volného času. 

INF 

únor 

Umím se rozhodnout 

Oddálení prvního pohlavního styku, budování zodpovědného postoje                   

k sexuálnímu životu. Zamyšlení nad postavením sexuality  

v hodnotovém systému člověka. 

VZ 

březen 

Závislosti a kouření 

Znát obecný přehled závislostí, které mohou ovlivnit  

negativně náš život. 

Pohovořit s žáky o škodlivých důsledcích kouření na lidský 

organismus. 

VZ 

duben 

Vztah a zodpovědnost 

Diskuse na téma: Výběr partnera. Zahájení sexuálního života. 

Pohlavní styk. Plánované rodičovství. Výběr vhodné antikoncepce. 

VZ 

květen 

Drogy – opakování 

Prohloubit u žáků znalosti o nebezpečí a následcích užívání 

některých látek. 

CH 

červen 

Komunikace v krizové situaci – šikana, kyberšikana 

Žáci vědí, co vše patří do šikany. Znají rozdíl mezi šikanou                                  

a kyberšikanou. Dokáží komunikovat se specializovanými službami 

(linka důvěry, krizová centra…) 

INF 
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opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 
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Úvod 

 Obecným cílem základní školy je poskytovat žákům takové základy 

všeobecného vzdělání, které je připraví pro vstup do různých typů sekundárního vzdělávání, 

ale učí se také konfrontovat s vrstevníky a řešit nejen školní problémy. Měla by být místem 

setkávání a spolupráce, mělo by to být bezpečné místo, kde budou žáci získávat kvalitní 

vědomosti a zároveň se učit sociálnímu chování. Dosažená úroveň se ověřuje prostřednictvím 

výkonu, který je klasifikován, hodnocen.  Žáci školního věku mají potřebu úspěchu, který lze 

interpretovat i uspokojovat různými způsoby.  

  Podpora školní úspěšnosti (resp. předcházení školní neúspěšnosti) – je založena na faktu, 

že podpora školního úspěchu primárně vychází z atmosféry školy, ve které je podporováno 

učení každého žáka, což se projevuje v dobrých mezilidských vztazích jak mezi žáky, tak mezi 

žáky a pedagogy. 

  Vyspělost a dobrá úroveň rozumových schopností je jedním ze základních předpokladů 

pro dobrý školní prospěch, ale není jediným. Výsledky ve škole jsou ovlivněny celou řadou 

dalších faktorů.  Bývá důsledkem: individuálních dispozic žáků, jejich výkonnosti, motivace  

i jejich rodinné výchovy. Jeho řešení si vyžaduje náročnou práci se žákem, s rodinou žáka. 

 Škola průběžně sleduje žáky s riziky školní neúspěšnosti, poskytuje jim pomoc k jejímu 

překonání, zohledňuje vnější prostředí ovlivňující výsledky žáků, přijímá případná opatření   

 k neprospěchu. 

 Na realizaci strategie školní neúspěšnosti se podílejí všichni účastníci společně, 

dlouhodobě a hlavně systematicky. Účastníky jsou zde míněni žák, jeho zákonní zástupci  

a pedagogičtí pracovníci školy včetně vedení školy, pracovníci Školního poradenského 

pracoviště – školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce.  

 Realizace Strategie předcházení školní neúspěšnosti (dále jen Strategie) vychází 

z právních předpisů a metodik, např.: 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším 

vzdělávání (školský zákon), 

• vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních, 

• vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných,  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdělání
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekundární_vzdělávání
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• metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. MŠMT-10 194/2002-14,  

• metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28, příloha č.11, Záškoláctví. 

 

 Při tvorbě Strategie se vychází z vyhodnocení Strategie školního roku 2022/23, zjištěných 

potřeb žáků a příčin školního neprospěchu a z požadavků, které vyplynuly pro letošní školní 

rok.  

Koncepční momenty dokumentu zakotvujícího strategii předcházení školní neúspěšnosti 

 

Vymezení cílů Popis prostředků dosažení 

cílů 

Popis postupu v případě 

nedosažení cílů 

- zvládání aktualizovaného     

   vzdělávacího programu    

   základní školy, 

- podpora jazykových a  

  komunikačních schopností  

  žáků z hlediska rozvoje     

  všech jazykových rovin, 

- jazyková podpora žáků  

  s nedostatečnou znalostí  

  českého jazyka, 

- podpora aplikační složky   

  učení se zaměřením na  

  využití poznatků v životě, 

- rozšiřování nabídky  

  nepovinných předmětů a  

  zájmových útvarů 

- podpora klimatu školy, 

- práce s jednotlivci, 

- pochopení pojmu školní   

  úspěšnost a neúspěšnost, 

- užití pozorování,    

  rozhovoru, analýzy, 

- přímá intervence pedagoga, 

- vhodné pomůcky, 

- plnění daných PL   

  k procvičování,  

- formování a rozvíjení  

  dovedností pro život,  

  sociálních dovedností  

  a dovedností seberegulace, 

- zacílení na konkrétní  

  problém, 

- rozvíjení osobnosti žáka 

- poskytována zpětná vazba, 

- individualizovaná pomoc    

   učitele v rámci běžných   

   vyučovacích hodin,  

   monitorování pokroků  

   žáka, 

- doučování, 

- úprava vyučovacích  

   metod, 

- spolupráce s jinými   

  odbornými  

  pracovníky,  

- stanovená podpůrná  

  opatření vyššího stupně, 

- konzultace a spolupráce se  

   zákonnými zástupci, 

-  IVP, IVýchP atd. 
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1 Cíle Strategie 

 Hlavním cílem Strategie je mít ve škole co nejvíce úspěšných a spokojených žáků, kteří 

si uvědomují důležitost vzdělávání. 

 Velkou pozornost věnujeme spolupráci se zákonnými zástupci – budujeme vztah 

vzájemné důvěry, respektu, snažíme se je zapojit do aktivit školy a zvyšovat vědomí 

odpovědnosti za úspěch či neúspěch jejich dětí s cílem dokončit příslušný stupeň vzdělání. 

  

Krátkodobé:  

• naplňování stanovených úkolů, 

• podpora účasti zákonných zástupců, 

• komunikace učitel – žák, žák – učitel. 

 

Dlouhodobé:  

• vytváření bezpečného a kvalitního klimatu tříd i školy, 

•   podporování samostatného a nezávislého myšlení žáků, 

• rozvíjení kvalitního sebehodnocení žáků, které je důležitou součástí celkového hodnocení, 

• využívání metod aktivního učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, 

• zvyšování zájmu o vzdělávání, 

• zajištění efektivních postupů, 

• podpora aktivity, sebevědomí, 

• zapojení žáků do školních aktivit, 

• vedení žáků k vzájemné pomoci. 

 

2 Příčiny školní neúspěšnosti 

 Prospěch a neprospěch, úspěch a neúspěch všech žáků závisí na mnoha činitelích, které 

na ně působí společně.  Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory a jejím předpokladem 

jsou dostatečně rozvinuté intelektové schopnosti. Podle toho, odkud přichází hlavní zdroj 

poruch a obtíží způsobující neprospěch žáka, můžeme rozlišovat: 

a) Vnitřní příčiny školního neprospěchu (faktory ze strany žáka): 

• nezralost žáka pro nástup do školy 

• nedostatek rozumových schopností, tj. snížená úroveň rozumových schopností, 

• nerovnoměrné nadání (mají obtíže pouze v určitých předmětech nebo v oblastech učení, 

         SPU, dg. porucha aktivity a pozornosti, dg. atypický autismus, PAS,  dg. ADHD, ADD…), 
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• nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, 

• problémy žáka ve vyučovací hodině (nerozumí výkladu, neumí pracovat s učebnicemi 

         a jinými texty, nestíhá zapisovat podle výkladu, nedokáže určit, co je podstatné, neumí    

         se soustředit, opakovaně je v práci vyrušován spolužáky), 

• žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky, 

• problémy s domácí přípravou (slabá vůle, nedokáže se přinutit k domácí přípravě,   

         nedostatek návyků pro samostudium, neumí vybrat důležité, učí se zpaměti bez 

         pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení, neví,   

          kdy se učit, aby učení bylo efektivní, nejeví zájem o výuku, v hodině nepracuje,  

          rozptyluje svoje spolužáky, odmítá nabízenou pomoc vyučujících), 

• zvládnutí učiva v době distanční výuky, 

• problémy komunikace s vyučujícím, obava sdělit, že něčemu nerozumí, 

• mimointelektové rizikové faktory (obtíže podmíněné vývojovými změnami), 

• obtíže podmíněné somatickým stavem žáka (zdravotní stav – onemocnění žáka, 

         krátkodobá, častá, dlouhodobá). 

• nepodnětné rodinné a školní prostředí – žáci ohroženi sociálně nežádoucími jevy, 

        problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, ve vztahu k 

        učiteli), 

• porušování školního řádu. 

 

b) Vnější příčiny školního neprospěchu (faktory ze strany prostředí): 

• rodina (náročné životní situace – neúplná rodina, starost o mladšího sourozence, 

         nemoci, úmrtí, emoční problémy, existenční důvody, změna bydliště, nevhodný vztah 

         mezi zákonným zástupcem a učitelem, častá krátkodobá absence, skryté záškoláctví 

         či záškoláctví), 

• postoj dítěte i rodičů ke škole a školní práci, tento postoj závisí především na dobré 

motivaci a zvyšování sebedůvěry dítěte, 

• změna školního vzdělávacího programu – sladění výsledků při přechodu či přestupu z   

         jiné školy, přestěhování, strach z neúspěchu, útěky před problémy), 

• dostatečné plnohodnotné technické vybavení a plnohodnotné zapojení při distanční 

výuce, 

• škola a školní prostředí (dojíždění, problémy žáků ubytovaných na internátě, způsob 

         výchovy a vyučovací metody, vztah mezi učitelem a žákem – postoj k žákům, nároky, 

        vztah mezi kamarády, ve třídě),   
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• mimorodinné a mimoškolní vlivy (působení part, sociálně negativní vlivy, působení 

         masmédií aj.). 

 

Při pomoci vedoucí ke snížení školní neúspěšnosti se vyskytují dva časové aspekty: 

• akutní (krátkodobá včetně krizové, dočasná, přechodná neúspěšnost), 

         intervence, je nutná při jakémkoliv problému, který souvisí se školou, 

• dlouhodobý (tj. trvalejší, dlouhodobá, celková neúspěšnost, prevence před problémovým   

chováním). 

 

 Pro úspěšný start školní docházky je klíčové období před nástupem do školy. Snažíme se 

o co největší provázanost mezi mateřskou školou a základní školou (soustavná spolupráce 

s učitelkami MŠ a vyučujícími 1. ročníku před nástupem dětí do školy, poskytování a předávání 

informací učitelkám mateřské školy v oblasti školní připravenosti dětí). Jejich společnou 

snahou je, aby vstup dítěte do školy byl příjemným pokračováním ve vzdělávání. 

 Tato spolupráce je většinou dlouhodobou záležitostí a má zpravidla několik posloupných 

fází, kterými jsou: 

• příprava před vstupem do základní školy (změna denního režimu, aktivity, adekvátní 

         reakce atd.), 

• zápis do základní školy, 

• práce po zápisu. 

 

V mateřské škole se uskutečňují: 

• návštěvy předškoláků ve škole, kde se seznamují se školním prostředím, 

• informativní schůzky zákonných zástupců ještě před zahájením školní docházky jejich 

dítěte, 

• edukativní skupinky pro budoucí žáky 1. třídy, které se realizují ve II. pololetí školního     

          roku pod vedením pedagogů školy.  

 

  Nedílnou součástí je spolupráce MŠ se zákonnými zástupci, jejíž cílem je vyvíjet aktivity 

a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.  

Probíhá zpravidla formou vzájemné a průběžné komunikace a za pomoci aktuálních informací, 

které si zákonní zástupci mohou přečíst na nástěnkách, na webových stránkách MŠ. 
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Zákonní zástupci získávají informace: 

• jak připravit děti pro vstup do 1. ročníku ZŠ, 

•    jak upevňovat povinnosti, které jsou s nástupem do první třídy spojené, 

• případné doporučení programů a metod k vyrovnání školní nezralosti, školní     

        připravenosti děti pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku základní školy, 

• o vzdělávacím programu školy. 

 

Zákonným zástupcům i dětem je také nabízena možnost na Dni otevřených dveří 

nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických, nepedagogických 

pracovníků. 

 

3 Předcházení školní neúspěšnosti v ZŠ 

        Škola se snaží snížit školní neúspěšnost vytvořením podrobné a kvalitní pedagogické, 

speciálně pedagogické a případně psychologické diagnostiky. Prvotním bodem prevence je 

odhalení konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole a následné hledání vhodných alternativ, 

vhodných učebních stylů, vzdělávacích potřeb a nastavení opatření. 

 Školní neúspěšností žáka rozumíme žáka prospěchově velmi slabého, kterému hrozí  

z důvodu neprospěchu opakování ročníku, komisionální zkouška. U některých žáků jsou 

typické zároveň časté absence, popřípadě i neomluvené hodiny. Mezi ohrožené žáky řadíme  

i ty, u kterých došlo mezi klasifikačními obdobími k výraznému snížení prospěchového 

průměru. Žákem s neprospěchem se může stát i žák, který pracuje pod úrovní svých možností 

a bez zvýšení vlastního úsilí není motivován k lepším výsledkům. 

 

Zjišťování příčin školní neúspěšnosti žáka bude probíhat:  

a) pozorováním jako diagnostickou metodou, 

b) konzultacemi se žákem a zákonnými zástupci, 

c) propojováním s postřehy učitelů, vychovatelů a dalších pracovníků školy, 

d) analýzou rozhovoru a formulováním možností náprav. 

 

 Na prevenci školní neúspěšnosti se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy: 

• pravidelným sledováním školních výkonů žáků a jejich připravenosti na vyučování, 

         zejména u žáků 1. ročníků a nově příchozích, 
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• dobrou komunikací mezi učiteli I. a II. stupně – předávání zkušeností, jak žáci    

         pracovali, jak řešili různé problémové situace, jaká byla pravidla hodnocení, čas na   

         adaptaci, 

• využíváním technik a metod, které vedou k budování zdravého sebevědomí, společně 

s formováním vlastností osobnosti, patří sem rozvíjení schopností a dovedností zvládat 

zátěžové situace (např. využívání relaxačních technik), rozvíjení schopností 

a dovedností sebeovládání (nácvik efektivního řešení konfliktů, nácvik asertivní 

komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku), rozvíjení schopnosti činit informovaná 

rozhodnutí, 

• konzultacemi školního prospěchu žáka s dalšími vyučujícími, pedagogickou       

         diagnostikou žáka, 

• pravidelným informováním zákonných zástupců žáka o prospěchu v žákovské knížce  

     EduPage, na třídních schůzkách, domluvených individuálních konzultačních hodinách,    

          pedagogických radách, 

•   sledováním žáků při přestupu na II. stupeň (čas na adaptaci, komunikace mezi učiteli  

I. a II. stupně – jak žáci pracovali, jak řešili různé problémové situace, jaká byla pravidla 

hodnocení), 

•   adaptačními bloky (učitel lépe pozná žáky, společně zažijí něco příjemného, podpoří  

se vzájemná důvěra), 

• sledováním nepřítomnost žáka ve škole, absence může být příčinnou zhoršení prospěchu 

a ztráty kontaktu se spolužáky, ve spolupráci třídního učitele, vyučujících, zákonných 

zástupců a výchovného poradce je vytvořen plán dostudování zameškaného učiva, 

termíny zkoušení i možnosti individuálních konzultací s vyučujícími, 

• využíváním individuální nebo týmové supervize, seberozvojovým vzděláváním, 

jednoznačným vymezením kompetencí, týmovou spolupráci pedagogů při řešení různých 

situací, 

• zvýšenou spoluprací TU se zákonnými zástupci zejména v 1., 2. ročnících po distanční 

výuce.   

 

 Na základě zkušeností z pandemie COVID - 19 se předcházení školní neúspěšnosti opět 

budeme také zabývat v případném distančním vzdělávání.  Pedagogové I. stupně budou 

komunikovat se žáky a jejich zákonnými zástupci přes email, mobil, Skype, TEAMS – EduPage 

(dle domluvy s vedením školy), budou v případě možnosti pořizovat videonahrávky, povedou 

výuku on-line, PL by předávali zákonným zástupcům v EduPage, popřípadě ve škole v určenou 
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dobu. Pedagogové II. stupně by pracovali v ověřeném programu TEAMS – EduPage (dle 

domluvy s vedením školy), 

 

 3.1 Řešení školní neúspěšnosti 

 Pedagogové předcházejí školní neúspěšnosti žáků tím, že motivují žáka a zvyšují jeho 

sebedůvěru, mají na žáka přiměřené nároky, zdůrazňují jeho pozitivní stránky, oceňují jeho 

jedinečnost, umožňují žákovi vyslovovat vlastní názory podporují aktivitu, pomáhají žákovi  

a radují se z jeho úspěchů, rozvíjí u něj pocit empatie, vyhýbají se negativnímu srovnávání. 

    

Podpůrná opatření jsou volena individuálně. Jedná se zejména o: 

•   individuální přístup (motivace, akceptování osobního pracovního tempa, vhodné metody    

        a formy práce, zadávání pravidelných úkolů, možnost plnit zadané úkoly v rámci               

        volných hodin),  

•  včasnou pomoc žákům s vysokou absencí  (nad 105 hodin) při zvládnutí zameškané látky 

– čas k dostudování učiva a termín dozkoušení, konzultace, na II stupni sladění termínů 

požadavků na základě domluvy mezi vyučujícími, vychovateli na internátu, 

• užívání podpůrných aktivit (oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení  

z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu), 

• používání podpůrných pomůcek (přehledy, tabulky, kalkulačky,…), 

• přímou intervenci učitele, vychovatele, zástupců školy pro I. a II. stupeň, 

• zadáváním pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného učiva, 

• jednostranně nezdůrazňování nedostatků a chyb žáka, 

• zvýšenou spoluprací se zákonnými zástupci, 

• spolupráci v rámci školy včetně internátu, 

• poskytování individuálních konzultací a doučování, 

• prací se sociálním klimatem třídy, besedy ve třídě, 

• vypracování Plánu práce, 

• vypracování IVP dle Doporučení ŠPZ, kde je doporučen. 

 

Selžou-li všechna opatření, žák je prospěchově neúspěšný, na konci školního roku zvážit 

možnost opakování ročníku. 
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 3.2 Postup při zjišťování školní neúspěšnosti 

        Při zjišťování příčin neúspěšnosti žáka na naší škole se postupuje ve vzájemné spolupráci: 

žák – třídní, učitel – učitelé jednotlivých předmětů zákonní zástupci – vedení školy – ŠPP 

(výchovný poradce – školní psycholog – školní metodik prevence). Vyučující předmětu,  

ve kterém hrozí žákovi neprospěch, budou o této skutečnosti prokazatelným způsobem 

informovat zákonné zástupce.  Vyhodnocení se provádí každé čtvrtletí na pedagogické radě 

školy.  

 Podle povahy příčin budou zapojeny rovněž další instituce, např. SPC, PPP, lékaři, 

OSPOD (zajišťuje sociální pracovnice školy), středisko výchovné péče, Policie. 

Pomoc neúspěšným žákům ve vyučování: 

• Po prvním čtvrtletí třídní učitelé domluví jednání se zákonnými zástupci a žáky, kteří    

         jsou za toto čtvrtletí hodnoceni nedostatečně nebo dostatečně a vyučující vyhodnotí vývoj 

         jako rizikový.  Přítomni budou: TU, zákonní zástupci, žák, učitelé předmětů, kde žák   

         neprospívá, případně výchovný poradce, zástupce pro I. nebo II. stupeň. 

         Zde se domluví možnosti a opatření vedoucí k nápravě. Z tohoto jednání bude pořízen 

         zápis (tiskopis předá výchovný poradce), který podepisují všechny strany (škola, 

         zákonný zástupce, žák). Zákonní zástupci dostanou kopii domů, aby znali závazky své i 

         dítěte. 

• Domluví se termín konzultace, při které se vyhodnotí úspěšnost zvoleného postupu. Za 

         vyvolání jednání se zákonnými zástupci, jeho koordinaci a realizaci odpovídá třídní   

         učitel ve spolupráci s vyučujícími daného předmětu, popřípadě s výchovným poradcem. 

• Podle zájmu je možné využít individuální konzultaci žáka s výchovným poradcem   

         (případně zákonných zástupců žáka a VP) - hodnocení školní neúspěšnosti a 

        poradenství např. nastavení podpory při učení, zjištění učebních stylů. 

• Pokud se situace nezlepšuje, bude nabídnut žákovi po pololetí Plán práce žáka. 

• Pokud žák zamešká více než 105 hodin výuky, vyvolává se jednání se zákonnými zástupci 

         preventivně.  Přítomni: třídní učitel, žák a zákonný zástupce, případně učitel předmětu, 

kde se už objevily problémy, výchovný poradce. 

         Domluví se pomoc žákovi tak, aby byl schopen kompenzovat svou absenci (Plán práce   

         žáka, termíny zkoušení zejména sladěné na II. stupni, obsah učiva, možnost individuální  

         konzultace, doporučené doučování, příprava se spolužáky,  spolupráce s vychovateli na  

         internátu). 

• Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti žáka, řešení neomluvené   
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         nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen metodickým pokynem MŠMT 

        „K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování“, č. j. 10 – 

 194/2002-14. Zákonní zástupci jsou s postupem prokazatelně seznámeni na třídních 

schůzkách. 

• Na závěr školního roku je pomoc vyhodnocena opět na společné schůzce se 

          zákonnými zástupci a žákem (případně v pololetí při ukončení podpory, pokud 

          žák překoná obtíže). 

 

    U žáků internátních zákonné zástupce v týdnu školní docházky zastupují vychovatelé. 

Pravidelně sledují prospěch žáků a v případě potřeby po dohodě se zákonným zástupcem 

stanoví internátním žákům zintenzivnění školní přípravy.  

   Vychovatelé pravidelně spolupracují s třídními učiteli a výchovným poradcem. 

 

3. 3 Plán práce 

  Žákům, kteří neprospívají nebo přestoupili z jiné běžné školy, alternativní školy, je 

navržen Plán práce žáka. Podpisem všech stran (učitel, žák, zákonný zástupce, popř. výchovný 

poradce, zástupce pro I. nebo II. stupeň) se stává Plán práce žáka závazným. Nezbytnou součástí 

jsou povinnosti jednotlivých stran (škola, žák, zákonný zástupce), sankce při jejich 

nedodržování a podmínky, za kterých škola od tohoto Plánu odstupuje. 

  Pro úspěšnost Plánu práce žáka jsou podstatné především formy a metody práce 

využívané učitelem, ke kterým patří zejména: 

• stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva určený k osvojení  

v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i sociálním), 

• zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného 

plánu – zadání práce pro domácí přípravu – dílčí úkoly odpovídající žákovým 

vzdělávacím možnostem, 

• možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování, 

         užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z           

         konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu, 

• používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, 

         nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu, 

• individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny 

         pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového 

         učiva, 
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• důraz kladen také na domácí přípravu, 

•  vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu – zadání úkolu, termín 

         splnění, poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného plánu zákonným   

         zástupcům a výchovnému poradci – informace o přístupu žáka k plnění povinností v 

          časovém sledu, 

• domluva konzultačních hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že    

         žák potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo, učitel pozve zákonné zástupce   

         současně se žákem, aby je informoval o pravidlech práce, aby se se dohodl, jak mohou    

         své dítě podpořit, 

• doučování.                                       

 

3.4 Individuální vzdělávací plán 

  Další pomocí poskytování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je IVP, který vychází  

z doporučení SPC, PPP, může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle 

potřeby. Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření je dán vyhláškou.  

 Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své 

aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je 

aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo 

alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák 

vykazuje výrazné nadání. 

  ŠPZ může jako další podpůrné opatření žákovi doporučit podporu speciálního pedagoga-

logopeda. 

 

3.5 Krátkodobá a dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů 

 Při krátkodobé absenci posílají probírané učivo, úkoly žákům I. stupně pedagogové daných 

ročníků, Na II. stupni vedeme žáky k samostatnosti. Ve třídě jsou vytvořené dvojice, trojice, 

které si navzájem posílají úkoly (na začátku školního roku pod vedením pedagoga).  

Na vyžádání zákonného zástupce se pracovní listy budou předávat pedagogem v EduPage. 

  Při dlouhodobé absenci žáka ze zdravotních důvodů se postupuje na předcházení školní 

neúspěšnosti následovně: 

• zákonní zástupci informují školu a dodají zdravotní záznam, 

• spolupracují s TU (ten posílá každý týden probírané učivo ze všech předmětů, domácí   

úkoly do EduPage, v kontaktu jsou telefonicky),   
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• pravidelně se uskutečňují konzultace (TU a zákonný zástupce), vede se o nich písemný 

          záznam, s jednáním a konzultací spolupracují obě strany s výchovným poradcem, 

• je nabídnuta žákovi i zákonným zástupcům podpora školního psychologa, 

• dle možnosti žáka se uskuteční přezkoušení ve škole, popřípadě v rodině žáka se 

         souhlasem ředitele školy, 

• po nástupu žáka do školy se pokračuje v pomoci probírané učivo si osvojit a upevnit, 

• v případě, že nemůže být žák klasifikován, postupuje se podle školského zákona 561/2004 

Sb., o této skutečnosti jsou zákonní zástupci prokazatelným způsobem seznámeni, 

• v komplikovaných případech se konzultuje postup s pracovníky odboru školství Brno. 

 

3.6  Neomluvená absence 

 Zákonný zástupce žáka je povinen řádně omlouvat absence svého dítěte, a to podle 

následujících pravidel, která jsou uvedena ve školním řádu a postupuje se také podle 

metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. MŠMT-10 194/2002-14, metodického 

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

a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28, příloha č.11, Záškoláctví a ze školního řádu  

a naváže se spolupráce s OSPODem. 

 Dojde-li k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní 

docházky, škola informuje příslušný odbor sociální péče, každá neomluvená absence je  

po zjištění projednána se zákonným zástupcem.  

 Podle počtu neomluvených hodin je žákovo chování hodnoceno sníženým stupněm  

z chování (do 10 hodin druhým stupněm z chování, více hodin třetím stupněm z chování). 

 Po nástupu žáka do školy se postupuje na předcházení školní neúspěšnosti jako v bodě 3.5 

Krátkodobá a dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů. 

 

3.7 Žáci přicházející z jiné základní školy nebo odcházející na jinou základní školu 

V prevenci předcházení neprospěchu nezapomínáme na žáky, kteří přišli z běžné 

základní školy k nám a na žáky, kteří z důvodu neprospěchu na naší škole přecházejí na jiný 

typ školy.  Uplatňovány budou zákony, vyhlášky MŠMT v případě žáků z Ukrajiny. 

Konkrétní formy pomoci žákům naší školy při změně školního vzdělávacího programu 

(v letošním školním roce se nabídnuté týká zejména I. A, II. A a VI. A třídy): 
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• navážeme kontakt se zákonnými zástupci a nabídneme jim pomoc v případě problémů  

s přechodem žáka na náš ŠVP, pomoc s aplikací doporučení pro domácí přípravu plynoucí 

z vyjádření ŠPZ, 

• vhodné žákovi vytvořit podpůrnou síť – komunikace učitel – rodič – žák – informovanost, 

jak žák zvládá adaptaci atd., 

• třídní učitel informuje neprodleně ostatní pedagogy, vychovatele internátu o nástupu 

         nového žáka, doporučení ŠPZ, 

• třídní učitel i ostatní vyučující rozhovorem s novým žákem zjistí odlišnost v míře a typu 

probíraného učiva od našeho školního vzdělávacího programu, 

• na základě takto zjištěných skutečností upravíme požadavky na nového žáka do doby, než   

         se dokáže bez problémů přizpůsobit našemu ŠVP, 

•   tolerovány rozdíly v míře a typu učiva po nástupu nového žáka budou po 3 měsíce, 

v dalším období při potížích bude žákovi a zákonným zástupcům poskytována další 

pomoc, 

• poskytujeme žákům pomoc při začleňování do nového kolektivu v rámci působení 

         třídního učitele a ostatních vyučujících, konzultacemi a diferenciací požadavků podle 

         schopností a možností jednotlivého žáka, 

• o konzultacích se zákonnými zástupci vede písemnou dokumentaci TU nebo VP školy, 

• besedy VP. 

 Konkrétní formy pomoci žákům naší školy při přestupu na kmenovou či jinou základní školu: 

• zákonní zástupci jsou upozorněni na změnu prostředí, 

• nové způsoby organizace výuky, 

• navozování nových kontaktů se spolužáky, 

• vedení k samostatnosti a zodpovědnosti. 

 

3.8 Žáci odcházející na střední školu 

 Žáci odcházející na střední školy jsou v průběhu školní docházky vhodnou volbou 

připravováni na daný typ školy (navštěvují Dny otevřených dveří na SŠ, Festival vzdělávání  

a účastní se exkurze na Úřad práce Brno, Informační středisko pro volbu povolání – prezenčně, 

nebo on-line). Jejich zákonní zástupci jsou seznámeni s výsledky testů zaměřených na profesní 

orientaci, rovněž jsou upozorněni výchovným poradcem, třídním učitelem na: 

•  volbu střední školy s ohledem na možnosti žáka, typu a míru jejich SVP (speciálních  

     vzdělávacích potřeb), 
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•  přípravu na přijímací zkoušky (testy CERMAT), 

• změnu prostředí, 

• jiný výukový styl, 

• vznik nových kolektivů, 

• vztahy mezi vrstevníky. 

 

3.9 Pobyt v jiném zařízení 

   Žáci, kterým se nedaří dosáhnout stanovených cílů na ZŠ (mají problém v rodinném 

zázemí, chování …) mohou se souhlasem zákonných zástupců být pro projednání ve Středisku 

výchovné péče v ambulantní péči, v péči s celodenním programem,  v jiném odborném zařízení, 

popřípadě se mohou zákonní zástupci obrátit na další odborníky. 

       Celou spolupráci zajišťuje zástupce ředitele pro daný stupeň, třídní učitel, vedoucí ŠPP, 

popřípadě výchovný poradce. Středisko výchovné péče spolupracuje se ZŠ a MŠ logopedickou, 

Brno, Veslařská 234 (dále naší školou) na Strategii školní neúspěšnosti a na sociálním vnímání 

následovně: 

• spolupracuje se zástupcem ředitele pro daný stupeň, třídním učitelem, vedoucím ŠPP,  

popřípadě s VP, 

• žák dle možností přichází na naši školu v daných termínech a účastní se výuky, 

• dle možností je přezkoušen z probírané látky, 

• po návratu do naší školy, třídy se zapojí do běžné výuky a žákovi je poskytnuta pomoc 

viz. výše. 

 

3.10  Změna rodinné situace 

Můžeme pomoci, pokud dobře známe situaci, pokud je dobré klima a vzájemná důvěra 

mezi zákonnými zástupci a školou. Sledujeme nejen slabé žáky, ale také ty, kteří se výrazně 

zhoršili, začali být vůči plnění školních povinností apatičtí, zhoršilo se chování – nutné vždy 

řešit. Nabízíme osobní schůzku, 

rodičům v případě potřeby můžeme doporučit pomoc školního psychologa, nebo doporučit 

jinou odbornou pomoc. 

   Pokud se v rodině zhoršila sociální situace a zákonní zástupci školu informovali, můžeme: 

• podat žákovi pomoc a podporu, 

•  pohlídat, aby se žák nestal terčem posměchu, 

• řešit problém s rodiči, 
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• v případě přetrvávajících problémů kontaktovat příslušný OSPOD, 

• nabídkou spolupráci s neziskovými organizacemi. 

 

3.11 Distanční výuka 

 Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku, kdy jsou jiné formy výuky 

znemožněny či omezeny (např. z důvodu pandemie, válečných konfliktů apod.) 

Při distanční výuce budeme nadále rozvíjet k předcházení neprospěchu: 

• sdílenou a vzájemnou pomoc pedagogů, zákonných zástupců, žáků, 

• využívat IT technologií, 

• prohlubovat vztahy se zákonnými zástupci (konzultace). 

 

Po ukončení distanční výuky se zaměřit na: 

• osobní kontakt s žáky, celkovou dynamiku a klimatu třídy,   

• předcházení nerovností ve výuce a přetěžování žáků. 

 

 

3.12 Další aktivity školy 

Do Strategie předcházení školního neprospěchu jsou zahrnuty i besedy výchovného 

poradce se žáky. Dále třídnické hodiny na II. stupni (jsou součástí pedagogické práce učitele se 

žáky, pravidelně zařazeny do rozvrhu třídy 4 x v roce). 

        Pro zákonné zástupce bude uspořádáno odborně zaměřené setkání. Výchovný poradce je 

seznámí s činností VP, bude jim vysvětlena řada odborných pojmů, s kterými se ve zprávách 

setkávají u svých dětí. Na webových stránkách školy mají informace k přijímacímu řízení 

v tomto školním roce a ukázky, odkazy ke středním školám, učebním oborům, dále důležité 

informace v příloze Vyberu si dobře? 

 

4 Aktivity nad rámec povinných předmětů 

Školní neúspěch je také eliminován formou různých aktivit: 

•   nepovinným předmětem Cvičení z českého jazyka – SPU pro žáky 2., 3., 6., 7. a 8. ročníků 

(rozvíjení dílčích oslabených funkcí – zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvíjení 

čtenářské gramotnosti – osvojování, získávání a zapamatování, vybavování si pojmů, 

aktivity zaměřené na rozvoj řeči a myšlení, logické uvažování, paměť atd.), 
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•   nepovinným předmětem Angličtina hravě je určen pro žáky 2. ročníku (zábavným učením 

se seznamují s jazykem, rozvíjejí si schopnost porozumět a snižují ostych v komunikaci), 

• nepovinným předmětem Komunikační dovednosti pro všechny žáky, 

•    nepovinným předmětem FIE pro 1., 2. ročník (staví na metodách a principech 

zprostředkovaného učení, podporuje schopnost komunikovat, myslet, učit se, hledat 

řešení, mít motivaci, zůstat v klidu a celkově budovat zdravé sebepojetí), 

•   individuální prací speciálních pedagogů-logopedů z Útvaru speciálně pedagogické  

a logopedické intervence ve vzdělávání (aplikují inovativní přístupy k podpoře žáků 

s SPU, dále využívají dílčích aktivit z neuro-vývojové terapie Handle),  

•    nepovinným předmětem Cvičení z matematiky pro žáky 7. a 8. ročníku (hravou formou 

si žáci zopakují probírané učivo, zaměříme se na individuální vysvětlení látky  

a zautomatizování matematických postupů, aby žáci v hodinách matematiky pracovali 

s větší jistotou), 

• nepovinným předmětem Výpočetní technika pro žáky 3. - 5. ročníků (zdokonaluje žáky  

v základní obsluze počítačů, učí je pracovat s novými informacemi a aplikovat vědomosti 

do povinných předmětu – příprava referátů atd.), 

•   nepovinným předmětem Plavání pro žáky I. stupně (zdravá a oblíbená sportovní aktivita,    

  ve které se žáci učí správně dýchat, rozvíjet motoriku a podporuje jejich pohybové  

   aktivity), 

•   zájmovými kroužky, které jsou v tomto školním roce nabízeny do 15 hodin a některé     

     v čase po 15 hodině, nabídka vychází ze zájmů zákonných zástupců: 

- Pohybový kroužek a Sporťáček, čas do 15 hodin (všestranně rozvíjí pohybové  

schopnosti a dovednosti, rozvíjí představivosti a kreativity dětí, učí se přijímat 

pravidla fair play), 

• zájmovými kroužky s různým zaměřením: 

- Keramický kroužek, čas do 15 hodin a po 15 hodině, žáci se naučí zpracovat keramickou 

hlínu a za použití různých technik budou vyrábět menší výrobky, 

- Malí šikulové, čas do 15 hodin a po 15 hodině, rukodělný kroužek pro žáky, které baví 

tvoření a vyrábění, vyzkouší si různé výtvarné a pracovní techniky, 

- Mlsné jazýčky, čas do 15 hodin a po 15 hodině, (podporují kreativitu, smysl pro detail, 

realizují vlastní nápady, seznámí žáky s přípravou jednoduchých pokrmů, moučníků  

a nápojů, rozšíří si znalosti o surovinách, výživě a hlavně, co si navaří, to si také sní), 

- Hudebně rytmický kroužek, čas do 15 hodin a po 15 hodině, děti se naučí používat  
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          jednoduché hudební nástroje (rytmické Orffovy nástroje), flétnu, seznámí se s písničkami  

          lidovými i pohádkovými, a to vše veselou a hravou formou, budou se učit správnému  

         dýchání, vnímání rytmu a hudby), 

- Dramatický kroužek, čas do 15 hodin, seznámí žáky se základy dramatiky a divadelní 

práce, prostřednictvím zábavných her, cvičení a improvizace budou rozvíjet tvořivost,  

verbální a neverbální komunikaci, vnímavost, spolupráci ve skupině a zvládání emocí,  

podpoří se také správné dýchaní a výslovnost,  

• adaptačními a stmelovacími programy (speciálně upravené programy, které mají za cíl 

prohloubit a zlepšit vzájemné poznání a spolupráci mezi žáky, dále umožňují aktivní 

zapojení učitele do třídního kolektivu a vytvoření si náhledu na vlastní třídu z jiného úhlu 

pohledu), 

• Psychorelaxační skupinkou pod vedením školního psychologa,  

• individuálním psychologickým vedením pro žáky I., II. stupně pod vedením školního 

psychologa, 

• Rozvojovými skupinkami pro žáky I. stupně pod vedením školního psychologa, 

• Skupinami s Neuro-vývojovou stimulací pod vedením školního psychologa, 

• souborem cvičení pro žáky – Deficity dílčích funkcí pod vedením školního psychologa, 

• programem KUPOZ pro rozvoj pozornosti pod vedením školního psychologa, 

• prací se třídními kolektivy (rozvoj vzájemné tolerance, zdravé mezilidské vztahy, 

pozitivní hodnocení a přijetí sebe i druhých, vzájemnou komunikaci a schopnost 

efektivně řešit konflikty), 

• projekty v rámci školy (práce s kolektivem třídy a vedení žáků k samostatnosti,  

ke skupinové práci a k sebepoznání), 

• soutěžemi (jsou prostředkem a významným motivačním prvkem u všech žáků, rozvíjí 

myšlení, pozornost atd., významným prvkem je i reprezentace na veřejnosti). 

5 Vyhodnocení 

  Strategie předcházení školní neúspěšnosti je přílohou Preventivního programu školy 

 a vyhodnocení jednotlivých opatření se provádí pravidelně každé čtvrtletí v rámci ŠPP. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Kompetence pracovníků školy jsou uvedeny v Programu poradenských služeb školy. 
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