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1. Přehled legislativy pro Školní preventivní strategii 

1.1 METODICKÉ POKYNY A ZÁKONY: 

1.1.1 zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  

1.1.2 zákon č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  
1.1.3 zákon č.379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.1.4 zákon č.40/2009 Sb. trestní zákoník 
1.1.5 zákon č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
1.1.6 zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
1.1.7 zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.8 vyhláška č.72/2006 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky nyní 197/2016 Sb. 
1.1.9 vyhláška č.116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb, ze dne 15. dubna 2011, která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011 
1.1.10 Č. j. 20006/2007-51 školní řád 
1.1.11 Č. j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních 
1.1.12 Č. j.21149/2016 k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 
1.1.13 Č. j. 25884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s policií ČR 

při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 
páchané (Věstník MŠMT sešit 11/2003) 

1.1.14 Č. j. 11 691/2004-24 pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (Věstník 
MŠMT sešit 6/2004) 

1.1.15 Č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví 

1.1.16 Č. j. 14 423/1999-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Věstník 
MŠMT sešit 5/1999) 

1.1.17 Č. j. 37014/2005-25 k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (Věstník MŠMT sešit 2/2006) 

1.1.18 Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 
1.1.19 Směrnice ředitele školy k zamezení negativních jevů (SOU stavební, Opava č. 13-1/2011) 
1.1.20 Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 

2. Strategie: 
2.1.1 Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti 

MŠMT na období 2019-2027 
2.1.2 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 

na období 2019-2027 
2.1.3 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015–2020 
2.1.4 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020 
2.1.5 Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016-2020 

3. Největší rizikové formy chování na naší škole: 
3.1.1 záškoláctví (skryté záškoláctví) 
3.1.2 závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling 



 

3.1.3 drobná šikana, agrese, intolerance 
3.1.4 vandalismus 
3.1.5 podvodné jednání (falšování omluvenek, opisování při písemných pracích) 
3.1.6 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě  
S projevy rizikového chování se setkáváme snad na všech školách. Proto je třeba se preventivně 
připravit na řešení vniklých konkrétních problémových situací z hlediska spolupráce s lékaři, policií  
a rodiči. Je třeba je řešit racionálně, dle stanovených pravidel a pokynů. 

4. Problémy a rizika v oblasti primární prevence: 
4.1.1 vysoká společenská tolerance k legálním drogám 
4.1.2 liberalizace drogové politiky 
4.1.3 prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nekontrolovatelnost žáků 
4.1.4 podceňování primární prevence 
4.1.5 prevence jen ve školách, absence v rodinách 
4.1.6 absence pocitu zodpovědnosti za své zdraví 
4.1.7 mobilní telefony, internet 
4.1.8 spolupráce s rodiči 
4.1.9 nedostatečné využití stávající legislativy a nedostatečná kontrola jejího dodržování 

5. Cílové skupiny prevence RCH na škole 
Tento dokument je zaměřen na všechny žáky naší školy a to i na žáky ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, žáky se slabším prospěchem a žáky s některými poruchami učení a chování. 

5.1 ŽÁCI: 

Našim cílem v oblasti prevence RCH je vést žáky: 
- k odpovědnosti za vlastní chování, sebeovládání 
- schopnost dělat samostatná a pokud možno správná rozhodnutí 
- umět řešit problémy, popř. nalézt pomoc pro řešení problémů 
- k negativnímu vztahu v návykovým látkám 
- být odolný vůči stresu a negativním vlivů z prostředí 

5.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: 

- registrovat signály o možném problému žáka, hledat příčiny a vhodné formy nápravy 
- zajímat se o žáka, být otevřený komunikaci se žákem, rodiči a pedagogy při řešení problému 

spolupracovat s rodiči, s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, ředitelem školy, 
odbornými institucemi 

- vzdělávání se v oblasti prevence RCH 
- kvalitní práce třídního učitele (empatie, důslednost, pozitivní klima třídního kolektivu, 

dodržování stanovených pravidel – prevence nekázně, násilí, šikany, úzká spolupráce s rodiči – 
mimořádné návštěvy školy mimo tř.schůzky, řešení a odstranění problémů žáka…) 

5.3 RODIČE (VZTAH RODINY A ŠKOLY): 

- nejúčinnější prevence je zdravá výchova v rodině a ve škole 
- dbát na úzkou spolupráci rodičů a školy (předcházení negativním jevům, úspěšnost ve škole 

i v prevenci RCH) 



 

6. Dlouhodobé a střednědobé cíle: 
6.1.1 ve výchovně vzdělávacím procesu zohledňovat individuální schopnosti žáků a brát zřetel   

na žáky sociálně znevýhodněné 
6.1.2 žáky i pedagogické pracovníky vzdělávat v problematice rizikových forem chování 
6.1.3 výchova ke zdravému životnímu stylu 
6.1.4 rozvoj sociálních kompetencí 
6.1.5 zapojování žáků do školních preventivních aktivit 
6.1.6 dle potřeby zařazovat třídnické hodiny  
6.1.7 úprava ŠŘ, posilovat a vylepšovat psychosociální klima školy 
6.1.8 posilovat zdravé jádro všech třídních kolektivů 
6.1.9 snížit výskyt drobného násilí mezi žáky a zvýšení bezpečnosti žáků ve škole 
6.1.10 průběžně sledovat klima třídy a vytipovat žáky s problematickými vztahy 
6.1.11 naučit žáky využívat schránku důvěry 
6.1.12 posilovat důvěru v pedagogické pracovníky, ve výchovného poradce a školního metodika 

prevence 
6.1.13 funkční informační systém 
6.1.14 pravidelně rodiče informovat o prevenci rizikových forem chování na třídních schůzkách, 

nástěnce, internetových stránkách školy  
6.1.15 ektivnit práci s problémovými žáky a prohloubit spolupráci s příslušnými institucemi 

a jejich pracovníky (s okresním metodikem prevence, PPP, OSPOD a jejich pracovníky 
a ,,mládežníkem“ opavského oddělení Policie ČR, městskou Policií ČR) 

6.1.16 vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 
6.1.17 rozvíjet image naší školy na veřejnosti 
6.1.18 snažit se o otevřenou komunikaci mezi rodiči a školou (důvěra ve vztahu učitel – rodič) 
6.1.19 klást důraz na prevenci přímo v každodenním výchovně vzdělávacím procesu 

v jednotlivých předmětech (začlenění problematiky rizikového chování do svých tematických 
plánů – především učitelé humanitních předmětů) 

6.1.20 informovanost učitelů o dostupných seminářích s problematikou primární prevence – 
následné vzdělávání pedagogů v této oblasti 

6.1.21 snažit se o průběžné dosahování těchto cílů a hlavně o jejich splnění do konce platnosti 
této preventivní strategie 

  



 

7. Kontakty, které mohou pomoci: 

7.1 NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ: 

ELIM 

Rolnická 21A, Opava 5 
Tel.: 775 938 070, 553 653 239 
www.elimopava.cz 
email: elimopava@elimopava.cz 

7.2 NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY 

Klub Magnet 

Rolnická 21A, Opava 
Tel.: 553 653 239, 775 591 986 
email.: clubmagnetopava@email.cz 

Klub Magnet STREET 

Tel.: 775 258 870 
email.:valachova.elim@email.cz 
  

EUROTOPIA.CZ o.p.s. 

Zacpalova 27, Opava 

www.opava.eurotopia.cz 

7.3 NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY 

Klub ,,Modrá kočka“ 

Hradecká 16, Opava 
Tel.: 731 613 482 
Email.: eva.stupnova@eurotopia.cz 

Poradenské středisko  

Zacpalova 27, Opava 
Tel.: 734 202 918 
email.: petra.paterova@eurotopia.cz 

Krizové a kontaktní centrum ,,Pod slunečníkem“ 

Hradecká 16, Opava 
Tel.: 553 718 487, 602 790 208 
 www.podslunecnikem.cz 
email: kkc@podslunecnikem.cz 
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7.4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Občanská poradna 

Kylešovská 10, Opava 
Tel.: 731 316 552 
www.obcanskaporadnaopava.cz 
email.: obcanskaporadna@charitaopava.cz 

7.5 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Pedagogicko – psychologická poradna 

Rybí trh 7- 8, Opava 
Tel.: 553 625 736, 553 622 768, 730 855 223 
www.ppp.opava.cz 

Středisko výchovné péče 

Horní nám.48, Opava 
www.dum-ostrava.cz 
email.: svpdm@seznam.cz – ambulantní 
Tel.: 770 139 475, 770 139 493  

další kontakty viz. školní metodik prevence 

 V Opavě 19. 10. 2019 

 Mgr. Miroslav Weisz (ředitel školy) 

 Mgr. Natalie Raveane (školní metodik prevence) 
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