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1. Základní údaje o škole  
 

Název a adresa školy Základní škola Sezemice, okres Pardubice 

Jiráskova 664 

Sezemice 533 04 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jiří Březina 

Kontakty tel.: 466 931 276  
email: jiri.brezina@zssezemice.cz 

www.zssezemice.cz 

 

Jméno školního 

metodika prevence 

Mgr. Lucie Dlouhá 

Telefon 466 931 068 

E-mail  lucie.dlouha@zssezemice.cz 

Specializační studium Ano  

Realizátor vzdělávání Národní pedagogický institut České republiky  

 

 

Jméno výchovného 

poradce  

Mgr. Olga Doskočilová 

Telefon 466 931 121 

E-mail  olga.doskocilova@zssezemice.cz 

Specializační studium Ano 

Realizátor vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání – Univerzita Hradec 

Králové 

Národní institut pro další vzdělávání - Pardubice 

 

Jméno školního 

psychologa 

Mgr. Jana Pinkasová 

Telefon 775 931 638 

E-mail  jana.pinkasova@zssezemice.cz 

 

Počet žáků: 498 

Počet učitelů: 31 

Počet vychovatelů ŠD: 5 

Počet asistentů 
pedagoga 

6 

Počet školních 
asistentů 

0 

 

 

 

 



 

 

 

Materiálně-technické podmínky 
školy: 

Kmenové třídy, odborné učebny, školní 
knihovnička, 2 tělocvičny, školní hřiště, tenisový 
kurt, workoutová sestava, environmentální učebna, 
dílny, školní kuchyňka, oddělení školních družin … 

Vybavení učebními pomůckami, 
sportovním nářadím, hračkami apod. 

vybavení je vyhovující a je postupně obměňováno 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

vybavení je vyhovující a je postupně obměňováno 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 
učeben pomůckami 

vybavení je vyhovující a je postupně obměňováno 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

vybavení je vyhovující a je postupně obměňováno 

 
Informace o škole 
Základní škola se nachází v menším městečku Sezemice, zhruba 7 km od Pardubic. 
Město investuje do rozvoje sportovišť a prostoru pro volný čas.   
 

2. Analýza současného stavu školy 
Budova naší školy je neustále vylepšována. V blízkosti školy se nachází mateřská 
škola, dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště na petanque, workoutové hřiště, 
volejbalové hřiště, skatepark a park Mlynářka. I samotná škola prošla rekonstrukcí a 
stavebními úpravami, jako je výměna oken, nová sociální zařízení. Tyto úpravy 
velkou měrou přispěly ke zlepšení prostředí a klimatu školy.    
 

Co se nám daří 

✔ Realizace individuálních schůzek s rodiči a dětmi 

✔ Začleňování jednotlivých preventivních témat do výuky. 

✔ Škola aktivně pracuje s žáky ohroženými školním neúspěchem (doučování, 
spolupráce s OSPOD) 

✔ Zástupci školního parlamentu, který se zabývá problémy žáků, spolupracují 
s výchovnou poradkyní a vedením školy.  

✔ Na školu pravidelně dochází psycholožka, která je součástí školního 
poradenského týmu, je k dispozici žákům, rodičům i pedagogům  

✔ Přestože občas řešíme problémové chování žáků, při jednání s rodiči se nám 
ve velké míře daří s nimi dohodnout a najít společný zájem pomoci dítěti.   

✔ Spolupracujeme jako tým a předáváme si informace 

✔ Spolupráce s dalšími organizacemi (PPP ÚO, SVP Pyramida, OSPOD, SPC, 
Policie ČR) 

✔ Práce s třídním kolektivem 

✔ Programy pro třídy vedené školní psycholožkou zaměřené na stmelení 
kolektivu, prevenci rizikových jevů a šikany 

✔ Školní výlety – stmelení kolektivu 

✔ Adaptační kurzy a kurzy EVVO 

✔ Spaní ve škole 

✔ Poradenství k volbě povolání poskytované výchovnou poradkyní ve spolupráci 
se školní psycholožkou  

✔ Nabídka přednášek zaměřených na bezpečné chování v online prostředí 
určená zákonným zástupcům žáků zveřejňovaná na webových stránkách školy, nebo 



zprostředkovaná třídními učiteli v souladu s Minimálním preventivním programem 
2021/2022 

✔ Celoškolní projekty ŠMP (zdravý vztah k vlastnímu tělu, PPP, obezita, 
sebepojetí a kritické myšlení - diferenciace dle ročníku) 

✔ Zdravá 5 ve škole - vybrané třídy prvního stupně - program zaměřený na 
zdravý životní styl a zdravou stravu 

✔ V rámci primární prevence k dispozici TU materiály Technologie a prevence 
pro práci s třídním kolektivem pro první i druhý stupeň 

✔ Programy selektivní primární prevence „Před tabulí – za tabulí“ ve vybraných 
třídních kolektivech - pokračují do dalšího školního roku 

✔ Minitaneční, které proběhly v 8. a 9. ročníku 
 

Co se nám nedaří 

✔ Vzhledem k okolnostem jsme zrušili lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

✔ Výzvou zůstává problémové chování některých žáků, které se negativně 

odráží na klimatu celého třídního kolektivu 

✔ Stále se ve škole objevovaly nikotinové sáčky v rukou žáků. Každý případ byl 

individuálně projednán se ZZ 

✔ Výzvou zůstává zlepšení motivace žáků  

✔ Stále je co vylepšovat na klimatu školy a třídních kolektivů 

✔ Objevila se PPP  

✔ Nadužívání mobilních telefonů 
 

V uplynulém roce jsme opětovně řešili případy užívání nikotinových sáčků v budově 

školy v době vyučování. Dále se budeme zaměřovat na programy a metodiky práce 

se třídním kolektivem. Knihovna metodika prevence obsahuje tituly zaměřené na 

šikanu, které jsou k dispozici učitelskému sboru. Dále se budeme v relevantních 

předmětech věnovat problematice zdraví a zdravých návyků. Důležitým aspektem 

preventivního působení bude prevence nelátkových závislostí a bezpečné chování v 

online prostoru.  

Přestože jsme občas museli řešit problémové chování žáků, při jednání s rodiči se 

nám ve velké míře daří s nimi dohodnout a najít společný zájem pomoci dítěti. 

Velikou zásluhu na tom mají třídní učitelé. 

 

3. Stanovení cíle  
 

Cílem primární prevence na naší škole je především zvýšení odolnosti žáků vůči 

rizikovému chování. Prvním krokem je informovanost žáků, tj. znalost teorie, a dále 

vytvoření praktických návyků a dovedností spolu s dlouhodobým a všestranným 

působením na osobnost a postoje žáků s přihlédnutím k jejich věku a osobním 

zvláštnostem. 

 



Dlouhodobé cíle 

 

● prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a o následcích, které mohou 

nastat 

● posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech a zákonech 

● posilovat zdravé sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit v kolektivu 

● vytvářet podmínky pro pocit bezpečí žáků a pedagogů, vytvářet příznivé klima 

pro práci ve škole 

● podporovat zdravý životní styl 

● zajistit volnočasové aktivity 

● úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáků 

● monitorovat projevy fyzického i psychického násilí mezi žáky 

● zlepšovat vztahy mezi žáky a učiteli 

● zajistit odborné vzdělávání pedagogů v rámci prevence 

 

 

 

Prevence na naší škole zahrnuje aktivity v těchto oblastech 

rizikového chování  

 

● násilné chování, šikanování, kyberšikana  

● alkoholismus, kouření a návykové látky  

● vandalismus  

● záškoláctví 

● poruchy příjmu potravy 

● rizikové sexuální chování 

● syndrom CAN 

● domácí násilí 

● závislost na automatech, hazardní hráčství, netolismus 

● nelátkové závislosti 

● sebepoškozování  

● extremismus, rasismus a xenofobie, antisemitismus, homofobie 

● nová náboženská hnutí, příslušnost k subkulturám 



● kriminalita a delikvence, krádeže  

● rizikové chování v dopravě 

● krizové situace spojené s násilím 

● soužití s žáky s postižením 

● další dle aktuální potřeby 

 

Krátkodobé cíle 

Na tento školní rok byly stanoveny tyto cíle jako prioritní. 
 

Cíl:  Poskytnout žákům přiměřeně věku množství informací 
v oblasti prevence rizikového chování, zejména šikany, 
pomocí besed, přednášek a programů (škola využije 
aktuální nabídky relevantních institucí) 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Seznam absolvovaných besed a programů ve 
vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

Zdůvodnění cíle: Nutnost pokračovat v působení na žáky v oblasti prevence 
rizikového chování, informovanost žáků 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Preventivní působení v oblasti zdravých vztahů, dále 
zneužívání návykových látek, tabákových výrobků a 
alkoholu a dalších oblastech rizikového chování 

 

 

Cíl:  Minimalizace školního neúspěchu 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Počet hodin realizovaného doučování u žáků, kteří jsou 
školním neúspěchem ohrožení, počet konzultací s TU, ŠP, 
ŠVP  

Zdůvodnění cíle: Zvýšením motivace žáků a podporou správných návyků je 
možné zlepšit celkové klima a bezpečnost ve škole. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Pokračování v monitorování projevů fyzického i 
psychického násilí mezi žáky 

  

Cíl:  Zvýšení informovanosti žáků a zákonných zástupců o 
kyberšikaně pomocí třídních schůzek, individuálních 
schůzek, besed a informováním pomocí webových stránek 
školy 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Účast žáků na besedách, účast zákonných zástupců na 
třídních schůzkách a individuálních schůzkách, 
obousměrná komunikace rizikových ukazatelů, zvýšení 
bdělosti vůči varovným signálům a následná komunikace 
školy, zákonných zástupců a žáků 

Zdůvodnění cíle: Potřeba zamezit negativním vlivům kyberšikany na děti 
/frustrace, osamocenost, vyřazení z kolektivu, rizika 
sebepoškození apod./   

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Pokračovat ve zlepšování vztahů mezi žáky 

 

Cíl:  Předcházet výskytu šikany 



Ukazatele dosažení 

cíle: 

Rozkrytí případné šikany již v jejím počátku 

Zdůvodnění cíle: Potřeba zamezit nepříjemnému prožívání jedince 
podrobeného šikaně a narušování zdravých vztahů ve 
třídě, budování empatie a zdravé sebeprosazení 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Pokračovat v dosahování příjemného prostředí a klimatu 
ve třídě i ve škole, zlepšování vztahů a poskytování 
právního vědomí žáků  

 

Cíl:  Zvyšování právního vědomí žáků 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Výuka v rámci výchovy k občanství, besedy 

Zdůvodnění cíle:  Vědomí, jak jednat a chovat se, znát možné následky 
svého jednání a svých činů 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Souvislost se zvyšováním připravenosti do života a jednat 
v souladu s právními normami a podle pravidel 

 

 

Cíl:  Posilování zdravého klimatu ve třídě 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Absolvování programů se školní psycholožkou a jejich 
vyhodnocení, monitoring konfliktů ve třídě třídním učitelem 
v průběhu celého roku, množství řešených konfliktů mezi 
spolužáky, informovanost třídního učitele o dění ve třídě 

Zdůvodnění cíle: Zlepšení prostředí žáků, zlepšení vztahů 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Navazuje na zlepšování a zkvalitňování školního prostředí 
a zlepšování vztahů, předcházení problémů ve třídě 

 

 

Cíl:  Pozitivní vztah/vnímání vlastního těla 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Minimalizace případů sebepoškozování či jiného 
sebedestruktivního jednání, včetně užívání návykových 
látek, hazardního hraní, ale i případů dětí, které mají 
nezdravý vztah k jídlu.  

Zdůvodnění cíle: Budování vztahu k vlastnímu tělu jako cesta ke 
spokojenému prožívání, odolnost vůči negativním vlivům 
okolí, kritické myšlení 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Posílení zdravého sebevědomí a umění zdravého 
sebeprosazení v kolektivu 

 

 

Cíl:  Ochrana zdraví dítěte před užíváním tabákových výrobků 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Informovanost žáků o rizicích kouření v rámci výchovy ke 
zdraví a předmětů, které se zabývají zdravím dítěte. Citlivé 
řešení zachycených případů ve spolupráci se zákonnými 
zástupci žáka, práce s motivací žáka.  

Zdůvodnění cíle:  Potřeba vytvoření dlouhodobě zdravého životního stylu, 
zdraví prospěšných návyků, umění zvládnout stres jinak 
než destruktivním způsobem 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Souvislost se zvyšováním připravenosti do života a jednat 
v souladu s právními normami  



 
 

Cíl:  Ochrana dětí před nelátkovými závislostmi 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Informovanost žáků o rizicích, která spolu nelátkové 
závislosti nesou. Informovanost rodičů, aby rozeznali 
rizikové faktory. Vyvážený životní styl žáků - rozložení 
aktivit během dne, příležitost k otevřené komunikaci 
(vytvoření bezpečného prostředí). 

Zdůvodnění cíle:  Potřeba vytvoření dlouhodobě zdravého životního stylu, 
zdraví prospěšných návyků, posílení motivace k učení a 
schopnosti se soustředit jako nedílné součásti školní 
úspěšnosti, harmonické vztahy 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Dlouhodobě udržitelný, zdravý způsob života 
 

 
 

Cíl:  Tolerance k odlišným etnickým skupinám 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Bezproblémové soužití ve skupině složené z různých 
národností, tolerance k odlišnostem, vzájemný respekt, 
empatie a takt 

Zdůvodnění cíle:  Potřeba předejít zkratkovitému a schematickému myšlení, 
potřeba posílit povědomí o celospolečenské situaci, 
uvědomění historických souvislostí, práce se strachem z 
neznámého 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Předcházení rasismu a xenofobii 

 
 
4. Skladba aktivit PP pro jednotlivé cílové skupiny  

 
A ) Pedagogové 
 

Na realizaci PP se podílejí všichni pedagogové školy. 

 

Ředitel školy 

- odpovídá za tvorbu a realizaci PP 

- je součástí školního poradenského týmu 

- jedná s rodiči 

 

 

Školní metodik prevence 

- koordinuje vytvoření Preventivního programu, podílí se na jeho realizaci 

- komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence 

- spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, 

třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, krajským školským koordinátorem 



prevence rizikového chování, policií, psychology a dalšími organizacemi, institucemi 

a odborníky 

- koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole 

- dokumentuje průběh preventivních aktivit školy 

- mapuje výskyt a řešení rizikového chování ve škole 

- zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky 

- poskytuje materiály a informace všem učitelům a rodičům k dané problematice 

- ve spolupráci s ostatními pedagogy provádí hodnocení PP 

 

Výchovná poradkyně 

- eviduje děti se zdravotním postižením 

- spolupracuje s učiteli při vytváření plánu pedagogické podpory 

- zajišťuje komunikaci s OSPOD 

- řeší profesní orientaci žáků 

- spolupracuje s PPP a speciálním pedagogem 

- svolává výchovné komise 

- evidence dokumentace posudků na žáky pro OSPOD, soudy, SVP 

- spolupracuje s vedením školy, školní metodičkou prevence, třídními učiteli, 

ostatními pracovníky školy, PPP, okresní metodičkou, psychology a dalšími 

organizacemi, institucemi a odborníky 

 

 

Školní psycholog 

- poskytuje odborné psychologické poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a 

osobnostního rozvoje 

- organizuje skupinová sezení pro problémové žáky 

- navštěvuje třídy při výuce 

- realizuje programy v třídních kolektivech 

 

Učitelé 

- v rámci výuky svého předmětu rozvíjí kompetence žáků v oblasti prevence 

- provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy  

- konzultují případné problémy, navrhují opatření 

- učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a dalších možností komunikace 

 

   B ) Rodiče 



 Pro školu je velice důležité navazovat a udržovat s rodiči co nejlepší vztahy. 

Společně se daří mnohem lépe působit na žáky a vychovávat je. Proto je potřeba 

nacházet co nejvíce příležitostí se společně setkat. 

 

Aktivity pro rodiče 

● třídní schůzky - září 

● informační odpoledne – prosinec, květen 

● pohovory s rodiči problémových žáků – dle potřeby po celý rok 

● Den otevřených dveří – březen 

● individuální schůzky s rodiči – říjen, listopad 

● konzultační hodiny učitelů – po celý rok 

● akce školy 

 

 

C) Žáci 

Tato cílová skupina je nejdůležitějším a klíčovým subjektem v rámci prevence 

rizikového chování. Většina aktivit je směřována právě jim. Cílem Preventivního 

programu je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovým vlivům společnosti. 

 

Je nutné zvyšovat odolnost dětí a mladistvých proti stresům a naučit je zvládat různé 

životní problémy a konflikty v klidu, bez agresivního jednání. 

 

Zaměřit se na spolupráci školy s rodinami v oblasti výchovy ke zdravému životnímu 

stylu. 

 

 

Aktivity pro žáky 
 
 

▪ turisticko adaptační kurz pro žáky 6. ročníku (vytváření a upevnění nového 
kolektivu) – komunikační a adaptační hry, turistika  
 

▪ Pohádkový pochod ve spolupráci s DC Veská 
 

▪ LVK pro 7. a 8. ročník – (upevnění kolektivu) – leden - březen 
 

▪ kurz EVVO pro 4. ročník (upevnění kolektivu) - září 
 

▪ školní výjezdy a exkurze (upevnění kolektivu) - v průběhu roku 
 

▪ spolupráce se zástupci Školního parlamentu Základní školy Sezemice – 1 x 
měsíčně 
 



▪ Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové 
chování a zdravý životní styl organizovaný školní psycholožkou 
 

▪ besedy o návykových látkách – doplněny filmy a dalšími vhodnými materiály – 
dle nabídky 
 

▪ účast žáků 9. tříd na soudním přelíčení Okresního soudu v Pardubicích, 
následná beseda s panem soudcem – v průběhu školního roku 
 

▪ spolupráce s policií 
 

▪ součást výuky prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, 
přírodopisu = zdravý život – informace, besedy 
 

▪ výchovné programy k prevenci (podle aktuální nabídky) 
 

▪ filmy zaměřené na prevenci – součást výuky VZ, VO 
 

▪ Úřad práce Pardubice – dle nabídky 
 

▪ minitaneční pro žáky 8. tříd – obvykle duben až květen 
 

▪ program zaměřený na prevenci sexuálně přenosných chorob pro 9. ročník – 
dle nabídky  
 
 

▪ Den dětí, který pořádají žáci 9. ročníku pro žáky prvního stupně – červen 
 

 

▪ slavnostní rozloučení s 9. ročníkem – červen 
 

▪ a další 
 
 
Témata prevence rizikového chování jsou probírána v rámci vyučovacích předmětů 
jednotlivými vyučujícími. 
 
Na I. stupni jsou informace o škodlivosti drog, alkoholu, kouření, klima třídy ... 
   v předmětu prvouka a přírodověda. 
 
Na II. stupni je primární prevence zařazena do osnov jednotlivých předmětů podle 
ročníků: 
 
v 6. ročníku – do výchovy ke zdraví 
 
                      do výchovy k občanství 
               
                          
v 7. ročníku – do výchovy ke zdraví 
 
                      do výchovy k občanství 
 
v 8. ročníku – do výchovy k občanství 
 
                      do přírodopisu 



 
 
v 9. ročníku – do výchovy k občanství 
 
 
 

5. Hodnocení  
 
 
Na konci školního roku proběhne hodnocení PP. Osvědčené programy budou využity 
pro tvorbu PP na příští školní rok. 
 
Dne 9. 9. 2022 
 
 
Zpracovala: Mgr. Lucie Dlouhá – školní metodička prevence 
 
 
 
Schválil: Mgr. Jiří Březina – ředitel školy 


