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1) Popis současného stavu školy: 

Základní škola a mateřská škola Oloví má tradici již od roku 1834. V současné době je 

škola moderním vzdělávacím zařízením, které splňuje všechny předpoklady pro současnou 

moderní výuku. Škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je město Oloví. 

V současnosti je ve škole zajišťováno úplné základní vzdělání podle školního 

vzdělávacího programu Vše pod jednou střechou. Škola je vybavena nejmodernějšími 

výukovými pomůckami, které získala z grantů, které jsou financovány Evropskou unií a 

státním rozpočtem ČR. 

Pedagogický sbor základní a mateřské školy je průběžně dále vzděláván, aby 

zajišťoval kvalitní výuku žáků a zajistil tak jejich další uplatnění ve společnosti. Ve škole jsou 

používány nové výukové metody, škola si vytváří vlastní výukové materiály, které jsou 

zaměřeny na aktuální požadavky moderní výuky a na vytvoření vazby žáků k místnímu 

regionu a rodnému městu. Díky nízko početným třídám je možné do výuky zařadit větší 

individualizaci, jak v případech méně nadaných žáků, tak v případech žáků nadaných.  

Naše škola se podílí na projektech, které nalezneme na webových stránkách 

http://www.zsolovi.cz/ . Zde nalezneme mnoho dalších informací o činnostech na naší škole. 

 

2) Zdůvodnění potřebnost minimálního preventivního programu 

Preventivní program nevznikl na základě anket, ale jako přirozený prostředek pro 

práci s dětmi. Jako pedagogický sbor jsme si vědomi nutnosti preventivního programu pro 

zlepšení kvality školy, pro zlepšení a korigování vzdělávání pedagogických pracovníků 

v tomto směru a pro lepší organizaci v rámci školy jako celku. Preventivní program na naší 

škole ve své podstatě je, ale není nijak oficiálně stanoven, spolupracujeme s policií, 

s pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově, s lektorem pro přímou práci s dětmi, 

http://www.zsolovi.cz/


žáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování a s OSPOD při 

Městském úřadu v Kraslicích. Jsme si vědomi přítomnosti rizikových jevů jako je šikana, 

kyberšikana, krádeže, kouření atd.  

 

3) Cíle projektu 

krátkodobé – vytvořit minimální preventivní program na rok 2018/2019 

dlouhodobé – vytvořit celistvou síť prostředků školního metodika prevence, lépe ucelit 

program v jednotlivých ročnících – větší spolupráce školního metodika prevence s 

pedagogickými pracovníky, zaměřit se na všechny rizikové faktory chování, mít připravený 

plán postupů při řešení jednotlivých problémů chování, zaměřit se na DVPP v dané oblasti, 

zvětšit informovanost širší veřejnosti o preventivním programu školy, zavést desatera na 

jednotlivé problematiky, zaměřit se na preventivní program pro předškoláky a školáky, 

vypracovat dotazník na výskyt rizikových faktorů ve škole a vztah žáků k nim. 

 

4) Vymezení cílové populace 

Program je zaměřen na všechny předškoláky a žáky základní školy, dále na veškeré 

pedagogické pracovníky školy. 

 

5) Navržený způsob realizace + metody a formy 

- přednášky policie ČR 

- školní řád – výklad a tištěná forma 

- poučení o bezpečnosti - výklad 

- projektová činnost – viz webové stránky školy 

- další činnost – olympiády, sportovní soutěže, vědomostní soutěže, přednášky, 

divadelní představení, hudební představení, projektové dny, zájmové kroužky dobrovolné 

(pořádané učiteli ve svém volnu), výstavy, jarmark, charitativní sbírky – různé metody 

- ovoce do škol, akce na mléčné výrobky 

- zapracované aktivity do ŠVP – různé metody 

- kroužky v DDM 

- DVPP  

- každým rokem s problémovým kolektivem pracuje lektor primární prevence   

  rizikového chování ve spolupráci s třídním učitelem 

 

 



6) Plán preventivní strategie: 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem dokument s názvem "Plán 

preventivní strategie" pro daný školní rok a zároveň koordinuje jeho realizaci.  

Součástí prevence jsou metody výuky:  

 otevřený dialog,  

 vstřícný vztah učitele a žáka,  

 přímá práce s dětmi za pomoci lektora, 

 intenzivní komunikace s rodiči. 

Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci 

průřezových témat. 

Metodik prevence a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných 

úřadů města, s kurátory pro děti a mládež a se sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. 

Škola sleduje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup 

výchovný poradce: 

 svolává setkání s rodiči,  

 konzultuje s žáky a nabízí podporu a poradenství.  

Metodik prevence ve spolupráci s pedagogickým týmem také nabízí pomoc: 

 při řešení obtíží v učení a chování,  

 při řešení vztahů ve třídě a v životě,  

 v krizích a konfliktech.  

Pomocí dotazníků zjišťuje projevy šikany a vztahy ve třídě. 

Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi v oblasti prevence patologických jevů. Využívá 

vybrané programy pro třídy zaměřené například na:  

 komunikaci,  

 spolupráci,  

 bezpečnost,  

 jak předcházet problémům ve vztazích,  

 zdravý životní styl, atd.  

Sleduje zapojení žáků do kroužků ve škole a nabízí další mimoškolní aktivity v rámci města. 

 

7) Měření efektivity programu 

- formou rozhovorů a dotazníků 

 



8) Časový harmonogram 

            - v rámci výuky ve všech třídách podle ŠVP  

            - zaměření na problematické okruhy ve výuce  

            - hygiena, bezpečnost, etika, závislosti a další riziková témata 

            - diskuse v předmětech jako jsou OV, VZ, TV, Pří atd. 

 

9) Časový harmonogram akcí mimo výuku 

            - dopravní výchova 

            - AJAX 

            - sportovní soutěže (přehazovaná, vybíjená, petanque, fotbal, basketbal, florbal,   

              volejbal a další) 

            - předmětové soutěže 

            - mezinárodní spolupráce (projekt Záložka spojuje národy)  

            - účast na vypsaných programech Okresní knihovny v Sokolově 

 

 Výsledky a hodnocení budou vždy poskytnuty odpovědné osobě, Mgr. Bc.Ivaně Pečenkové. 

 

10) Zákony a vyhlášky:  

 

VYHLÁŠKY 

 

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

poradenských zařízeních 

 

 

Anotace -  směrem k prevenci: 

 Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby 

uvedené v přílohách 1-3 této vyhlášky (§1) 

 Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá  

zejména:   

– v metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků 

prevence    (1) 

– v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů (8) 

– ve spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se  SPCH  a 

rizikem vzniku sociálně patologických jevů (9) 

 Obsah poradenských služeb (§ 2, písm. c)  kromě jiných činností se jedná o: 

– prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně 

patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního 

chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících  

     se vzděláváním  a  s motivací k překonávání problémových situací) 

 



 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami  a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

ZÁKONY 

 

 Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 

v platném znění 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění  

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1.ledna 2007) 

 

Další zákony 

 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

 Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině  

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 

 


