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Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování 
 

Popis současného stavu problematiky a příčiny vzniku rizikového chování 
Základní škola a Mateřská škola Čimelice, Čimelice 115, má v tomto školním roce v devíti třídách 165 
žáků z Čimelic a okolních vesnic. Školu navštěvuji děvčata a chlapci v přibližně stejném poměru.  
Škola nabízí širokou škálu kroužků sportovního, kulturního a vědeckého zaměření. Značnou část 
volného času žáci tráví u počítačů, což je zčásti nutné pro přípravu do školy, avšak větší část stráví 
žáci na internetu a hráním her. V bezprostřední blízkosti školy nebyla zaznamenána místa se 
zvýšeným rizikem ohroženého chování (restaurační zařízení, vyloučené lokality, kde by mohl být 
výskyt omamných a psychotropních látek, herny). 
Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování (dále jen „SPŠ a DPRCH“) je 
vypracována z důvodu možného výskytu šikany a rizikového chování na naší škole. Příčiny mohou být 
různé, například změna složení tříd v 6. ročníku v důsledku přechodu žáků z jiných škol. 

Vymezení cílové populace 
SPŠ a DPRCH je určena pro: 

 Žáky ve věku 6-15 let (chlapci a děvčata) 

 Pedagogy (na škole učí 16 pedagogů) 

 Rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků 

Zdůvodnění potřebnosti SPŠ a DPRCH 
V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevu u dětí a mládeže v působnosti resortu 
MŠTM je nutné vypracovat SPŠ a DPRCH na škole.  
SPŠ a DPRCH by měla přispět ke zlepšení situace na škole v otázkách výchovy ke zdravému životnímu 
stylu a komunikace jak mezi žáky navzájem, tak mezi žáky i mezi školou a rodiči. 

Cíle strategie 
 Dlouhodobé, cca 5 a více let 

 Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

  Informovanost žáků v oblasti rizikového chování 

 Vytváření dostatečných prostor k efektivnímu trávení volného času žáků ve školním 
areálu 

 Modernizace výuky 

 Vytváření fungujících třídních kolektivů, podpora vzájemné spolupráce žák-učitel-
rodič (podpora komunikace) 

 Snížit výskyt rizikového chování žáků 

 Užší zapojení rodičů do mimoškolních a školních aktivit 

 Vzdělávání pedagogů v oblastech primární prevence 

 Střednědobé, cca 3 roky 

 Zkvalitnění prostředí pro žáky na škole (technické vybavení, výzdoba školy a jiné) 

 Aktivizovat pedagogy k efektivnějšímu zapojení problematiky sociálně-patologických 
jevů do výuky 

 Zajištění informovanosti o nových poznatcích v primární prevenci 

 Postupné doplňování SPŠ a DPRCH 

 Realizace této SPŠ a DPRCH (v průběhu školního roku 2017-2018 

 Krátkodobé, cca 1 rok 
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 Monitoring aktuální situace a konkrétních potřeb v oblasti primární prevence na naší škole – 
dotazníky pro třídní učitele, žáky, měsíční agenda třídního učitele o projevech rizikového 
chování v třídních kolektivech, dotazníky pro žáky 

 Práce s třídními kolektivy (třídní učitel; stanovení třídních pravidel) 

 Navázání hlubší důvěry ze strany žáků v pomoc pedagogických pracovníků, budování 
pozitivních vztahů pedagog-žák, pedagog –pedagog, dále k prostředí a k věcem 

 Minimalizovat stávající nežádoucí projevy chování žáků – záškoláctví, agresivita, 
problematika kouření a zneužívání jiných návykových látek 

 Získání finanční podpory pro oblast primární prevence, zajištění spolupráce s odbornými 
organizacemi 

Zdroje prevence 
1. Vnitřní: 

a. Žáci – zapojení se do činnosti neziskových organizaci a účast v projektech 
b. Pedagogové – v rámci osnov v předmětech a v zájmových kroužcích 
c. Rodiče – v  rámci aktivit realizovaných např. školskou radou 

2. Vnější: 
a. Odborné organizace realizující preventivní programy 
b. Vstupy jiných organizací v rámci programů (policie ČR, lékař pro děti a dorost, 

sociální pracovnice atd.) 
c. Besedy pro žáky 
d. Další vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků 

(jednorázové semináře, besedy) 

Informace pro žáky 
 

1. stálá nástěnka prevence, zpřístupnění důležitých telefonních čísel, webových stránek, 
schránka důvěry 

2. školní parlament 
3. třídnické hodiny 
4. webové stránky školy 

Informace pro rodiče 
1. informace v žákovských knížkách 
2. webové stránky, informativní letáky 
3. podávání informací na třídních schůzkách 
4. zapojení do školních a mimoškolních aktivit 

Informace pracovníkům školy 
 

1. porady (seznámení pedagogického sboru s preventivním programem, informace o primární 
prevenci (specifické i nespecifické), plánované preventivní aktivity) 

2. webové stránky školy, nástěnky 
     
 


