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1. Charakteristika školy 

Základní škola se nachází v centru obce Štítina, jedná se o školu venkovskou, úplnou 

s menším počtem žáků, k dnešnímu datu 285. Děti docházejí ze Štítiny a okolních obcí - z 

Nových Sedlic, Mokrých Lazců, Komárova, Háje ve Slezsku, Lhoty u Opavy a Kravař. 

Vyučování probíhá v jedné budově, jejíž součástí je mateřská škola. 

 

Přátelská a rodinná atmosféra se projevuje především slušným chováním dětí vůči 

pracovníkům školy a mezi sebou navzájem. Mezi rizikové faktory patří bezpečnost žáků 

dojíždějících do školy z okolních obcí na kole, pohyb v šatnách a o velké přestávce v prostoru 

před školou. Především na nižším stupni je třeba zvýšené pozornosti pedagogického dozoru o 

přestávkách z důvodu „živosti“ a pohybu dětí na chodbách i ve třídách. Po vyučování mají 

žáci možnost využívat školní družinu nebo navštěvovat různé zájmové kroužky: sportovní 

kroužky, pěvecký kroužek, základy administrativy, náboženství, dyslektici. Po celý rok mají 

k dispozici internet a žákovskou knihovnu. Pokud děti nechodí do družiny a čekají na 

autobus, jsou ve třídě s pedagogickým dohledem. V případě jakýchkoliv problémů se děti 

mohou anonymně svěřit prostřednictvím schránky důvěry v mezipatře hlavního schodiště. 

 

Spolupráce s obyvateli obce je na velmi dobré úrovni, protože zde téměř doslova zná každý 

každého a informovanost je vysoká. Škola spolupracuje s obecním úřadem na mnoha akcích. 

Informace o projevech rizikového chování máme od jednotlivých žáků, rodičů a také lidí 

z okolí školy. Ve většině případů, s námi rodiče a okolí velmi dobře spolupracují. Názor 

rodičů vždy monitorujeme během třídních schůzek. Pokud se vyskytne problém, jsou rodiče 

zvyklí učitele upozornit okamžitě telefonicky, mailem nebo osobně. 

 

2. Vnější zdroje školy 

Zdrojem informací jsou webové stránky MŠMT, 

www.adiktologie.cz,  

www.prevence-info.cz,  

www.sikana.cz, 

www.poradenskecentrum.cz, 

www.odrogach.cz,  

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/  

Instituce, na které se škola může v případě prevence obrátit, jsou uvedeny v příloze č. 1 

(Kontakty instituce). Jsou to především metodik primární prevence při Pedagogicko-

http://www.adiktologie.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.sikana.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/


psychologické poradně Mgr. Lucie Šimečková, PPP v Opavě, OSPOD, Policie ČR, Městská 

policie Opava, atd. 

S obsahem přílohy jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

 

3. Analýza výchozí situace  

K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, 

převážně psychické formy násilí a kyberšikana. Agresivní chování, drobný vandalismus a 

užíváni návykových látek – tabáku. 

Informace o výskytu projevů rizikového chování vyplývají z vyhodnocení Minimálního 

preventivního programu předchozích školních roků.  

Primární prevence byla v uplynulém školním roce realizována především na těchto úrovních:  

Prevence ve výuce 

Třídnické hodiny 

Projekty Bezpečný internet a sociální sítě, Fanda záchranář 

Přednášky a besedy 

Spolupráce s rodiči  

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.  

Dlouhodobé cíle jsou vyjmenovány ve školní preventivní strategii pro roky 2014 – 2019 a 

jsou součástí školního vzdělávacího programu - OTEVŘENÁ ŠKOLA. 

Cíle Minimálního preventivního programu a Školní preventivní strategie byly naplňovány 

především prací třídních učitelů s žáky během třídnických hodin, vyučujícími občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, informatiky. Sledováním možných projevů šikany, 

preventivními akcemi pořádanými ve spolupráci s odborníky a institucemi zaměřujícími se na 

prevenci rizikových projevů chování. 

Témata prevence byla zařazována do vyučovacích hodin v rozsahu uvedeném ve školním 

vzdělávacím programu.  

Krátkodobým cílem pro letošní rok byl projekt Bezpečný internet a sociální sítě, 

začleňování etické výchovy do výuky. 

 
Pro žáky I. a II. stupně byly připraveny programy prevence rizikového chování – dopravní 

hřiště, besedy s policisty, Hasík, programy ve spolupráci s Bc. Tomášem Veličkou z Poradny 

pro primární prevenci Ostrava (Nebezpečí šikany, Nebezpečí kyberšikany, Bezpečné sexuální 

chování v dospívání, Drogy v dospívání). 



Projekt Bezpečný internet a sociální sítě – žáci 7., 8. a 9. třídy se zapojili do vytváření 

dotazníkového šetření, videí a internetových stránek pro žáky i veřejnost a prezentovali 

výsledky v sále školy. Po prezentaci výsledků v sále školy, rozebrali třídní učitelé 

problematiku s žáky ve třídách. 

Všechny výsledky jsou dostupné na adrese: http://bezpecnyinternet.webnode.cz/ 

Zapojili jsme se do programu do projektu „Nenech to být“ – aplikace, která funguje 

prostřednictvím počítače nebo mobilních zařízení jako schránka důvěry v případě nahlášení 

šikany. Webová adresa: www.nenechtobyt.cz 

 

Žáci se účastnili charitativních akcí a sbírek a zvyšovali tak své sociální kompetence. 

Školní metodik prevence se vzdělával v oblasti prevence rizikových projevů chování a 

předával ostatním vyučujícím materiály, které získal na přednáškách a seminářích. Zúčastnil 

se přednášky protidrogového oddělení policie ČR v Opavě, kde byli školní metodici prevence 

seznámeni se situací v okrese Opava. Informace byly zveřejněny na webu školy. 

K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, 

převážně psychické formy násilí a kyberšikana. Agresivní chování, drobný vandalismus a 

neomluvená absence. Přes snahu všech pedagogů přibylo mezi dětmi nevhodného chování – 

vulgarity, agresivity. Konkrétní projevy rizikového chování byly řešeny podle závažnosti na 

úrovni třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy. Z každého případu 

je zhotoven zápis uložený ve složce metodika prevence. 

Pro žáky s největšími kázeňskými problémy byly vytvořeny výchovné plány a zákonní 

zástupci se pravidelně účastnili schůzek v domluvených termínech. 

Pro okresního metodika prevence Mgr. Lucií Šimečkovou byl vypracován dotazník - 

Vyhodnocení preventivních aktivit za školní rok 2016/2017. 

 

Zařazování témat Minimálního preventivního programu do třídnických hodin - plnění 

plánu třídnických hodin 2016/2017 

Třídní učitelé měli minimálně jednu hodinu měsíčně, ale spíše více. Zařazovali témata 

doporučená metodikem prevence podle minimálního preventivního programu. Z prevence 

sociálně patologických jevů byla zařazena témata prevence úrazů, bezpečné chování cestou 

do školy, šikana a kyberšikana, závislosti, rizika internetu. Etická výchova byla zastoupena 

především vztahy ve třídě, mezilidské vztahy a sebeprosazení. V případě potřeby třídní učitelé 

řešili aktuální problémy ve třídě. Tématem etické výchovy byly hlavně mezilidské vztahy, 

slušné chování a komunikace mezi dětmi. Žáci se zapojovali do projektu „Fanda záchranář“. 

http://bezpecnyinternet.webnode.cz/
http://www.nenechtobyt.cz/


Na základě dodaných podkladů je zřejmé, že témata byla zařazována v průběhu celého 

školního roku a upravována dle potřeby a věku dětí. 

Počet třídnických hodin se pohyboval v rozmezí jedné hodiny měsíčně až několika desítek 

hodin. 

Byly řešeny jak výše zmíněná témata, tak aktuální potřeby.  

Počet TH za čtvrtletí: 

  I/4 II/4 III/4 IV/4 celkem 

1.  6 3 14 8 31 

2. A 4 8 9 5 26 

2. B 5 5 12 2 24 

3.  42 46 42 55 185 

4. A 5 6 12 14 37 

4. B 6 15 7 6 34 

5. A 6 3 8 4 21 

5. B 3 2 6 4 15 

6. 5 7 4 2 18 

7. 2 4 5 5 16 

8. 4 3 3 4 14 

9. 3 3 3 5 14 

celkem 91 105 125 114 435 

 

Efektivita primárně preventivních aktivit 

Pro ověření efektivity primárně preventivních aktivit byl jednotlivými vyučujícími tento 

školní rok aktualizován přehled témat prevence zařazených do výuky podle školního 

vzdělávacího programu a zakomponován do minimálního preventivního programu pro školní 

rok 2016/2017.  

Třídím učitelům, byl metodikem prevence předán seznam témat vyplývajících z Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů pro třídnické 

hodiny. Jejich naplňování je ověřováno vedením školy a zaznamenáváno metodikem prevence 

ve čtvrtletní zprávě a v hodnocení třídnických hodin.  

Třídní učitelé vytvořili informační nástěnky, na kterých zveřejňovali témata třídnických hodin 

a mapovali klima třídy.  



Pro vybrané žáky byly vytvořeny výchovnou poradkyní a metodikem prevence individuální 

výchovné plány. 

Vyučující účastnící se preventivních programů se svými třídami, odevzdávali z těchto akcí 

krátké zprávy, které jsou uloženy ve složce Prevence a pro zákonné zástupce zveřejněny na 

webových stránkách školy. 

Seznámení kolegů s informacemi získanými na přednášce protidrogového oddělení Policie 

ČR v Opavě, informační článek na webu školy. 

Realizace preventivních programů ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci Ostrava 

pod vedení Bc. Tomáše Veličky pro žáky pátého až devátého ročníku a jejich následný rozbor 

v třídnických hodinách. 

Zapojení žáků sedmé, osmé a deváté třídy do tvorby a realizace projektu Bezpečný internet a 

sociální sítě. Vytvoření dotazníku na toto téma pro zákonné zástupce.  

Zapojení do celostátního projektu Nenech to být, který bojuje proti rizikům šikany na našich 

školách. 

Prezentace výsledků projektu Bezpečný internet a sociální sítě a jejich rozbor třídními učiteli 

ve svých třídách. Zveřejnění na stránkách školy. 

Celoškolní projekt Fanda záchranář. 

Setkání metodiků prevence s okresní metodičkou Mgr. Lucií Šimečkovou v PPP v Opavě. 

 

Na základě správ třídních učitelů, bylo provedeno hodnocení minulého školního roku. 

SWOT analýza prevence rizikových projevů chování  

 

silné stránky slabé stránky 

 spolupráce s vedením školy 

 práce v malém kolektivu  

 kooperace více lidí 

 komunikace s kolegy 

 ochota dětí se zapojit 

 fungující SRPŠ 

 

 neochota plnit úkoly 

 malá účast a spolupráce s rodiči 

 nízká informovanost veřejnosti 

 malá účast zákonných zástupců 

problémových žáků na třídních  

příležitosti hrozby 

 zapojení rodičů a veřejnosti 

 větší informovanost (web školy) 

 snaha se vzdělávat 

 větší spolupráce se zaměstnanci školy  

 spolupráce s externími organizacemi 

 neochota rodičů spolupracovat 

 nezájem dětí a žáků o akce 

 pracují vždy stejní pedagogové 

 neochota se vzdělávat a zapojit 

 růst agresivity dětí 



4. Cíle primární prevence rizikového chování 

Dlouhodobé cíle jsou vyjmenovány ve školní preventivní strategii pro roky 2014 – 2019 a 

jsou součástí školního vzdělávacího programu – OTEVŘENÁ ŠKOLA. 

a) dlouhodobé 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 

postojů a způsobů chování 

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

- zajišťování akcí na zvyšování právního povědomí – využívání nabídek různých druhů 

spolupráce 

- zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, násilí 

- široká nabídka volnočasových aktivit 

 

b) střednědobé 

- zapojování rodin do života školy 

- pokračovat v osvětě i u rodičů  

- pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím projektů 

- školní preventivní strategii a Minimální preventivní program zařadit do školních 

vzdělávacích programů 

- cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

- zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí 

- organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole – tematické dny, sportovní 

akce 

- ekologická výchova – výukové programy, soutěže ve sběru  

 

c) krátkodobé 

- zmapování potřeb v oblasti primární prevence 

- finanční podpora školní preventivní strategie 

- zkvalitňování práce třídních učitelů při práci s kolektivem třídy 

 



Cílové skupiny 

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1.–9. ročníku základní školy, se zvláštním 

přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s 

nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 

směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – 

výchovná poradkyně a metodik prevence. 

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována 

skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy. Individuální pozornost je pak věnována 

rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, 

rodičům žáků – agresorů v případech šikany.  

 

Způsob realizace 

Základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu: 

- zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků 

jednání 

- posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na 

výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, 

bez strachu a nejistoty 

- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního 

vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

Klíčové vyučovací oblasti 

- oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, 

chemické aspekty drog atd.)  

- oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.)  

- oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)  

- oblast výchovy ke zdraví a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení 

domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování 

sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)  



- oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)  

- oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 

Nejčastější zařazení preventivních témat v předmětech: 

Výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie, český jazyk, prvouka, výtvarná 

výchova, tělesná výchova  

 

Kompetence žáků 

1. – 3. 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 

3. – 5. ročník  

- 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 

- 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 komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc 

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 

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

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

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 

- 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 chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální 

- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

- 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 se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) 

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

 

Zaměření programu 

1. – 5. ročník 

- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli, 

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků, 

- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, 

- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů, 

- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, 

- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například 

formou komunitního kruhu), 

- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, 

- navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě,  



- osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, 

sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami,  

- základy etické a právní výchovy,  

- zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných 

postižení,  

- všestranný rozvoj osobnosti žáka,  

- soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně-patologických problémů ve třídních 

kolektivech,  

- důraz na spolupráci s rodiči,  

- široká nabídka volnočasových aktivit, 

- ekologická výchova, 

- návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v 

soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích 

letech.  

 

6. – 9. ročník  

- vzájemné poznávání účastníků, 

- vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem, 

- stanovení pravidel soužití třídní komunity, 

- formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout 

se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 

vzniku různých typů závislostí apod., 

- začlenění nových žáků do komunity třídy, 

- trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“, 

- trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, 

- zvládání náročných fyzických duševních situací, 

- umění vyrovnat se s neúspěchem, 

- upevňování vztahů v komunitě vrstevníků, 

- rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, 

- nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků, 

- nácvik řešení zátěžových situací, 

- zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně 

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování), 

- přehled životních rizik, 



- společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.), 

- modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů. 

 

Prevence ve vyučovacích hodinách dle školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 

2016 

I. stupeň (především prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, vlastivěda) 

bezpečnost při práci 

chování k cizím lidem, kyberšikana, rodina, kamarádi, škola 

dopravní výchova 

první pomoc, integrovaný záchranný systém 

strava, škodlivost návykových látek, poruchy příjmu potravy, režim dne, volný čas, kroužky, 

význam pohybu, zdravý životní styl, nemoci 

ochrana přírody  

situace hromadného ohrožení 

handicap, charita, pomoc postiženým lidem, odlišnosti mezi lidmi, rasismus, empatie, vztah 

ke starým lidem 

biologické a psychické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, partnerství, rodičovství, 

sexualita, bezpečný způsob sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku  

rizikové situace, riziková místa a rizikové osoby 

práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy, lidská práva a jejich porušování (korupce, krádež, 

šikanování, zneužívání, týrání), manipulace 

vliv médií, sociální sítě, ochrana osobních dat, subkultury 

II. stupeň 

Čeština 

pravidla slušného chování, etika, holocaust, xenofobie, vlastenectví, sociální rozdíly, 

mezilidské vztahy, kritické čtení mediálních sdělení, manipulace v médiích, hodnocení 

literatury (umělecká x konzumní), problémy společnosti 

Angličtina, němčina, ruština 

intolerance, rasismus, anorexie, záškoláctví, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

rizikové sporty, právní odpovědnost, sociální sítě, mezilidské vztahy, návykové látky 

Dějepis 

mezilidské vztahy, tolerance, násilí, náboženská nesnášenlivost, rasismus, xenofobie, 

antisemitismus, holocaust, války, terorismus, globální problémy, demokracie x totalitní 

režimy, lidská práva, totality 



Zeměpis 

kulturní odlišnosti, intolerance, rasismus, xenofobie, lidská práva, války, terorismus, 

demokracie x totalitní režimy, přírodní katastrofy, globální problémy  

Přírodopis  

vztah prostředí a života, viry, bakterie, pravidla bezpečnosti a práce 

Chemie 

léky, návykové látky, jedy, hořlavé látky, bezpečnost při práci, mimořádné událost 

Fyzika 

úrazy elektrickým proudem, bezpečnost při práci, radiace, mimořádné události  

Výchova ke zdraví 

prevence zdravého životního stylu, prevence chování v rizikových situacích, šikana, dětská 

krizová centra, linka důvěry, péče o zdraví, režim dne, zdravá výživa, zneužívání návykových 

látek, sexuální výchova 

prevence onemocnění jednotlivých orgánových soustav člověka, první pomoc 

Občanská výchova 

první pomoc, dopravní výchova, rozvoj osobnosti, sociální vztahy, volba povolání, právní 

odpovědnost, záškoláctví, kriminalita, nacionalismus, rasismus, xenofobie, anorexie, vliv 

médií, lidská práva, zdravý životní styl, závislosti, zásady zdravého životního stylu, etická 

výchova, chování za mimořádných situací, živelné katastrofy, integrovaný záchranný systém, 

právní řád, globální problémy 

Základy ekonomiky 

nakládaní s majetkem a penězi, finanční gramotnost, zodpovědnost, sociální síť 

Hudební výchova 

generace Hippies (drogy, promiskuita) 

Pracovní činnosti 

zdravý životní styl, hygiena, bezpečnost při práci 

Informatika a multimediální výchova 

ochrana osobních dat ve vztahu k sociálním sítím 

elektronická komunikace – problematika veřejných diskusních fór, nástroje pro veřejnou 

komunikaci pomocí zpráv, sdělování osobních údajů, komunikace pomocí sociálních sítí, 

zveřejňování údajů a fotografií na profilu, veřejné a soukromé publikování, právní 

odpovědnost chování osob starších 15 let 

vyhledávání informací – ověření věrohodnosti zdroje, internetová reklama, přístupnost 

rizikových stránek 



počítačová prezentace – problematika zveřejňování osobních dat a fotografií při tvorbě 

prezentací 

prezentace na Internetu – problematika zveřejňování osobních dat a fotografií při tvorbě blogu 

(webových stránek) 

Výtvarná výchova 

vyjádření svého názoru výtvarnými prostředky (např. na poškozování životního prostředí, 

užívání drog, poskytování pomoci druhému, důležitost požární ochrany…) 

Tělesná výchova 

prevence úrazovosti, proškolení ohledně vhodnosti oblečení, hygiena, denní režim, zdravý 

životní styl, první pomoc 

 

Cíle MPP pro školní rok 2017/18 

Cíle MPP budeme naplňovat především prací třídních učitelů s žáky během třídnických hodin. 

Předáním informací žákům třídními učiteli a vyučujícími občanské výchovy, výchovy ke 

zdraví, přírodopisu, informatiky. Sledováním možných projevů šikany, preventivními akcemi 

pořádanými ve spolupráci s odborníky a institucemi zaměřujícími se na prevenci rizikových 

projevů chování. 

ŠMP bude spolupracovat stejně jako v minulých letech s oblastním metodikem prevence Mgr. 

Lucií Šimečkovou, Policií ČR, Městskou policií Opava. 

Pedagogičtí pracovníci budou spolupracovat s metodikem prevence a aktivně se podílet na 

plnění cílů preventivní strategie. Součástí informovanosti jsou novinky zveřejňované ŠMP, 

výchovnou poradkyní nebo zástupkyní ředitele školy ve sborovně. Pokud to situace vyžaduje 

je operativně svoláno setkání pedagogického sboru. S MPP jsou seznámeni také 

nepedagogičtí pracovníci, rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. 

Informace k prevenci rizikového chování budou vyvěšeny na nástěnce. Tak jako 

v předchozích obdobích, budou třídní učitelé zpracovávat zařazování témat třídnických hodin 

do tabulky, která bude součástí čtvrtletní zprávy TU. 

Zákonní zástupci budou o prevenci informováni prostřednictvím webových stránek školy 

v sekci aktuality školy. 

Konkrétní projevy rizikového chování budou řešeny podle závažnosti na úrovni třídní učitel, 

metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy. Z každého případu bude zhotoven zápis 

a založen ve složce metodika prevence. 

Krátkodobým cílem pro letošní rok bude sledování sociální gramotnosti ve výuce -  

naplňování kompetencí komunikativní, sociální a personální. Na vyhodnocování výsledků se 



budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci, cílem bude prohloubení komunikačních a 

sociálních kompetencí žáků a kvality mezilidských vtahů. Podklady pro hodnocení a 

zpracování jejich výsledků připraví metodik prevence s výchovnou poradkyní.  

Prostřednictví třídnických hodin budeme rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu ke 

zdraví, k odpovědnému chování a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci a ohleduplnosti k 

ostatním a na svoji bezpečnost. 

Třídní učitelé budou informačních na nástěnkách zveřejňovat témata třídnických hodin a 

mapovat klima třídy. Zapisovat reporty z preventivních akcí. 

 

5. Aktivity pro žáky 

Aktivity přímé prevence – preventivní programy 

Pro žáky I. stupně je připravena prevence rizikové chování v dopravě – dopravní hřiště, 

besedy s policisty. 

Přednáška Láska ano, děti ještě ne!, pro žáky 8. třídy. Ve spolupráci s Poradnou pro 

primární prevenci Ostrava jsou formou interaktivních prožitkových technik pro žáky 

připraveny programy: 

Nebezpečí kyberšikany I. (5. A, 5. B) 

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních 

sítí, Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k 

předcházení kyberšikany. 

Nebezpečí šikany (6. A, 6. B) 

Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním 

kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. 

Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany. 

Nebezpečí kyberšikany II. (7. třída) 

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních 

sítí, Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k 

předcházení kyberšikany. 

Bezpečné sexuální chování v dospívání (8. třída) 

Charakteristika tématu: základní znalosti o lidské sexualitě a sexuálním chováním, etický 

rozměr lidské sexuality, právní řád ČR v sexuální problematice.  



Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečnému a věkově přiměřenému 

sexuálnímu chování. 

Drogy v dospívání (9. třída) 

Charakteristika tématu: podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platný právní 

řád ČR v drogové problematice, postoje k užívání drog.  

Cíl: změna postojů žáků a studentů k užívání drog, snížení prodrogového chování. 

 

6. Evaluace 

Na hodnocení se podílejí třídní učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce a vedení 

školy. 

Kvalitativní složka – bude vyhodnocována na základě dotazníků, pozorováním a rozhovory 

s žáky v třídnických i běžných hodinách. Přítomní učitelé budou odevzdávat zápisy 

z preventivních akcí pro žáky, ty budou založeny u školního metodika prevence. 

Kvantitativní složka – vyučující budou zaznamenávat počty aktivit a osob, které jich 

zúčastnily. 

ŠMP na konci školního roku zpracovává formulář pro vyhodnocení prevence pro oblastního 

metodika prevence a zprávu pro ředitele školy s vyhodnocením plnění plánu třídnických 

hodin a cílů MPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Štítině 27. 9. 2017        Mgr. Petr Drkal 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 

Krizový plán 

Obsahuje postupy, jak řešit rizikové situace ve spojitosti s projevy rizikového chování žáků, 

pro základní typy krizových situací: 

ublížení na zdraví, šikana, agrese, užití návykových látek, záškoláctví 

Tyto postupy jsou závazné pro každého pracovníka školy. 

  

1) kdo provádí první pomoc/intervenci 

Zaměstnanec vykonávající dohled, zdravotník školy. 

2) kdo komu hlásí v systému školy 

Zaměstnanec vykonávající dohled zástupci ředitele školy. 

3) kdo kam zapíše 

Zaměstnanec vykonávající dohled do knihy úrazů a do záznamu pro ČŠI. 

Zástupce ředitele veškeré dokumenty kompletuje a odesílá na příslušné orgány. 

4) kdo informuje zákonné zástupce žáka 

Třídní učitel nebo zaměstnanec vykonávající dohled. 

5) kdo a ve kterých případech informuje Policii ČR, Zdravotnickou záchrannou službu, 

OSPOD 

Zástupce ředitele školy nebo školní metodik prevence v případě podezření neplnění povinné 

školní docházky, pří podezření na zneužívání dítěte, při podezření na užití návykových látek, 

při podezření z krádeže. 

6) kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků školy 

Třídní učitel, školní metodik prevence nebo vedení školy. Písemnou formou nebo osobním 

jednáním. 

7) kdo a jak informuje ostatní žáky školy 

Třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, formou třídnických hodin nebo 

zařazením projektových dnů. 

8) kdo a jak informuje zřizovatele, média, … 

Vedení školy, písemnou formou nebo osobním jednáním. 

 

 

 

 

 



Důležité kontakty 

Základní škola 

553 677 091, zs.stitina@seznam.cz 

Ředitel školy: Mgr. Daniel Matyášek 553 677 091, 774 195 937, daniel.matyasek@seznam.cz 

Zástupce ředitele: Mgr. Eva Klubalová 553 677 091, klubalova@zsstitina.cz 

Výchovný poradce: PaedDr. Ludmila Hulvová 553 677 091, hulvova@zsstitina.cz 

Metodik prevence: Mgr. Petr Drkal 553 677 091, drkal@zsstitina.cz 

 

Lékařská pomoc 

155 

Pediatr 

MUDr. Lebeda 553 677 160 

Praktický lékař 

MUDr. Víteček 553 677 160 

 

Policie 

158 

Kravaře, Bezručova 102, 974 737 721, opoopkrava@mvcr.cz 

 

Sociální péče 

OSPOD , Krnovská 71C, Opava 

Vedoucí odboru sociálních věcí: 

Mgr. Judita Kachlová   

judita.kachlova@opava-city.cz                                  553 756 722  

Vedoucí oddělení SPOD: 

Bc. Šárka Holowczáková 

sarka.holowczakova@opava-city.cz                          553 756 660 

 

Oblastní metodik prevence 

Mgr. Lucie Šimečková, simeckova@ppp.opava.cz      733 164 832 

 

Obecní úřad Štítina 

Hlavní 68, Štítina 747 91, tel. 553 677 111 

Starosta: Štěpán Koník, e-mail: starosta@stitina.cz 



Přehled akcí a projektů na školní rok 2017/2018 

Září: 

 

• návštěvy knihovny 

• adaptační den 1. a 6. třídy  

• olympiáda školních družin 

 

Říjen: 

• branný závod 

• lampiónový průvod a Strašidelná show – Halloween 

• drakiáda 

• Moravskoslezský matematický šampionát 

• návštěvy knihovny 

• divadelní představení 

• exkurze a besedy 

• dopravní hřiště 

 

 

Listopad: 

 

• Informa 

• plenární schůze SRPŠ 

• třídní schůzky  

• schůzka pro zákonné zástupce ohledně výběru dalšího stupně vzdělávání 

• návštěvy knihovny 

• státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“ – prezentace žáků 

• pracovní dílny se zákonnými zástupci 

• divadelní představení 

• exkurze a besedy 

 

Prosinec: 

 

• florbal chlapců a děvčat – Mikulášský turnaj 

• Mikuláš pro 1. stupeň 

• pracovní dílny se zákonnými zástupci 

• Vánoční trhy 

• vánoční laťka 

• zastavení u vánočního stromu a betlému  

• informační schůzka pro rodiče žáků 9. třídy – vede PaedDr. Hulvová 

• přednášky o Vánocích – katechetické centrum 

• Mikuláš ve škole (vybraní žáci 9. třídy) 

• Vánoční zvykosloví v Opavě  

• pěvecká soutěž Štítinský slavíček 

• rozloučení s kalendářním rokem a zpívání koled na sále školy, třídní besídky 

• exkurze a besedy 

• návštěvy knihovny 

 

 

 

 



Leden: 

 

• vybíjená chlapců a dívek 

• okrsková kola ve florbalu 

• den otevřených dveří 

• návštěvy knihovny 

• konzultační pohotovost 

• exkurze a besedy 

• divadelní představení 

 

Únor: 

 

• lyžařský kurz pro žáky 2. stupně 

• "Školákem nanečisto" – zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 

• Školní a okrskové kolo recitační soutěže 

• exkurze a besedy 

• Pythagoriáda 

• návštěvy knihovny 

• okrskové kolo ve vybíjené  

• Pepa stavitel 

• Preventivní programy PPPP Ostrava 

 

Březen: 

 

• okresní kolo v recitační soutěži 

• recitační a pěvecká soutěž 

• fotbalový turnaj žáků 

• exkurze a besedy 

• soutěž o nejkrásnější účes ŠD 

• Před sušedovym (folklórní akce) 

• vítání jara, vynášení Mařeny - Malá Bejatka 

• matematický Klokan  

• soutěž ve sportovní gymnastice  

• "Školákem nanečisto" – zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 

• Opavský skřivánek 

 

Duben: 

 

• Coca – Cola Cup 

• Opavský skřivánek 

• Vítání jara – folklórní soutěž (spolupráce s DDM Opava) 

• Štítinská tatranka 

• Den Země 

• JOY RUN 

• minifotbal žáků 6. – 9. třídy 

• "Školákem nanečisto" – zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 

• přednášky o Velikonocích - katechetické centrum 

• Dopravní hřiště Malé Hoštice 

• duben - měsíc bezpečnosti - přednášky Policie ČR 

• třídní schůzky 



• Hry bez hranic ŠD 

• Požární ochrana očima dětí 

• Opavský skřivánek – regionální kolo  

• návštěvy knihovny 

• vystoupení na Štivadlo 

• Den mláďat  

• exkurze a besedy 

• divadelní představení 

• plavecký výcvik 

 

Květen: 

 

• nejrychlejší Štítiňák 

• McDonald’s Cup – nižší stupeň 

• memoriál Ivana Kubince – volejbalový turnaj 

• návštěvy knihovny 

• exkurze a besedy 

• dopravní soutěž mladých cyklistů 

• konzultační pohotovost 

• schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

• plavecký výcvik 

 

Červen: 

 

• dětský den 

• plavecký výcvik 

• Vzpomínková akce na gen. Heliodora Píku 

• Olympiáda Štítina – Mokré Lazce (ve Štítině)  

• Olympiáda – vyšší stupeň 

• žákovský turnaj gen. H. Píky ve fotbale 

• besídky tříd 

• exkurze a besedy 

• gymnastické vystoupení pro veřejnost 

• návštěvy knihovny 

• Olympiáda ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zájmové útvary: 

Anglická konverzace    Mgr. E. Hymlárová 

Angličtina hravě    Mgr. K. Ješinová 

Cvičme v rytmu    Mgr. L. Veličková 

Divadelní kroužek v rámci ŠD  p. L. Vlček 

Dramatický kroužek – 3. B třída  Mgr. Z. Řimáková 

Dramatický kroužek – 4. třída  Mgr. K. Grussmannová  

Dramatický kroužek „Duha“ – MŠ   p. L. Jirsová 

Ekotým     Mgr. E. Klubalová 

Florbalový kroužek – 2. st.   Mgr. P. Zapletalová 

Fotbalová akademie  Mgr. M. Schreier, Mgr. D. Matyášek,  

J. Sosna 

Hravá angličtina – MŠ   Bc. M. Škumátová 

Hra na zobcovou flétnu   ZUŠ Háj ve Slezsku 

Hra na lesní roh    ZUŠ Háj ve Slezsku 

Hra na klavír      ZUŠ Háj ve Slezsku 

Hry s řečí „Logohrátky“   p. D. Buroňová  

Hudební nauka    ZUŠ Háj ve Slezsku 

Hudební kroužek    Mgr. O. Pika 

Keramický kroužek „Malí hrnčíři“ – MŠ p. M. Tichá 

Keramický kroužek     Mgr. K. Grussmannová 

Kroužek angličtiny pro 2. A   Mgr. J. Vaňková 

Kruhový trénink    Mgr. M. Schreier 

LEGO kroužek    Mgr. P. Drkal 

Loutkový kroužek – ŠD   p. L. Vlček 

Malá Bejatka     p. D. Buroňová, Bc. O. Polášek 

Mladý zdravotník    Mgr. E. Klubalová 

Pěvecký kroužek     Mgr. Z. Řimáková 

Práce s integrovanými žáky   Mgr. V. Čížová, PaedDr. L. Hulvová,  

Mgr. P. Zapletalová, Mgr. J. Vaňková, Mgr. J. 

Slimáčková 

Příprava na přijímací zkoušky z JČ  Mgr. J. Slimáčková 

Řezbářský kroužek    Mgr. L. Vlček 

Volejbalový kroužek    Mgr. L. Veličková 

 

 

 

 

 

 

 


