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1. ÚVOD

          Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

žáků ke  zdravému životnímu stylu,  na jejich  osobnostní  a  sociální  rozvoj  a  rozvoj  jejich

sociálně  komunikativních  dovedností.  MPP  je  založen  na  podpoře  vlastní  aktivity  žáků,

pestrosti  forem preventivní  práce  se  žáky,  zapojení  celého  pedagogického  sboru  školy  a

spolupráci  

se zákonnými zástupci žáků školy. 

          Minimální preventivní program představuje základní program prevence ve škole, jeho

realizace  je  závazná  a  podléhá  kontrole  České  školní  inspekce.   Při  jeho  zpracování  

v podmínkách naší školy jsme vycházeli z metodického pokynu MŠMT k prevenci rizikového

chování u dětí a mládeže a dle Metodického  doporučení  k  primární  prevenci  rizikového

chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).

          Škola rodičům pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí.

Prevence založená ve společnosti  předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny,

škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení,

místní  samosprávy,  poradenské  instituce  ve  školství,  duchovní  sdružení,  policie,  kulturní

střediska,  zájmové  organizace,  podnikatelské  subjekty  apod.   Škola  usiluje  o  integraci

primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení.

          MPP zahrnuje aktivity především v oblasti prevence:

 drogových závislostí, alkoholismu a kouření

 kriminality a delikvence

 virtuálních drog a patologického hráčství

 záškoláctví

 šikanování, kyberšikany, vandalismu a jiných forem násilí

 xenofobie, rasismu a intolerance a jiným druhům rizikového chování

Škola  vytváří  tento  program jako  základní  nástroj  prevence.  Jde  o  komplexní  systémový

prvek v realizaci preventivních aktivit.

          Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek  

v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří  

k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní



školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně

k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

2. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE

          Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 36 žáků rozdělených do 3 tříd a 5

ročníků  1.  stupně.  Na  škole  působí  celkem  6  zaměstnanců  (z  toho  3  učitelky,  2

vychovatelky  s částečným  pracovním  úvazkem  na  pozici  učitelky,  1  zaměstnankyně

školní  jídelny  

+ školnice).

Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu: „Učíme se pro život“.

3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE

Metodik prevence

Hlavní úkoly metodika prevence:

 Tvorba  a  realizace  minimálního  preventivního  programu  –sledování  rizik  vzniku  

a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

 Realizace  a  koordinace  aktivit  zaměřených  na  prevenci  záškoláctví,  závislostí,  

a agresivity a dalších sociálně patologických jevů

 Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik

 Poskytování  přímé  pomoci  žákům a  jejich  rodičům s  rizikem či  projevy  sociálně

patologických jevů

 Koordinace  spolupráce  školy  s  Policií  ČR,  krizovými  centry,  kurátory  a  dalšími

odborníky

 Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence

 Poskytování informačních a metodických materiálů

 Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Třídní učitelé
 je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek (v době 

distanční výuky – online třídní schůzky)
 osobní setkání
 další možností komunikace (email, telefonický rozhovor,..)



Ředitel školy
 Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů
 Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke 

zlepšení vzájemného soužití ve škole¨
 Svolává v případě potřeby jednání za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče

o dítě, psychologů apod. 

4. DEFINOVÁNÍ CÍLE PROJEKTU

          Jsme součástí projektu Šablony III, Proškoly.cz, Ovoce do škol, v rámci nichž naše 
aktivity a snahy směřují ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na probírané učivo
nebo reagují na aktuální témata ve společnosti.

Každý rok pořádáme pobytový lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1.-5.ročníku, zajišťujeme
výuku plavání žáků 2. - 4. ročníku (žáci 1. a 5. ročníku se mohou zúčastnit PV nad rámec
ŠVP, výdaje si hradí sami žáci)

a) dlouhodobé cíle

Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou:

 výchova ke zdravému životnímu stylu
 rozvoj a podpora sociálních kompetencí 
 funkční  informační  systém,  funkční  systém  vzdělávání  školních  metodiků,

vícezdrojové  a víceleté financování projektů primární prevence

b) střednědobé cíle

 Vytváření a distribuce metodických materiálů
 Zapojování rodin do života škol
 Proškolení  školního  metodika  v  rámci  specializačního  studia  školních  metodiků

prevence  podle  vyhlášky  č.  317/2005  Sb.  o  dalším  vzdělávání  pedagogických
pracovníků a kariérním růstu

 Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
 Finanční  zabezpečení  funkce  školního  metodika  prevence  (snížená  přímá  míra

vyučovací povinnosti)
 vytvoření  a  podpora  systému  víceletého  financování  pro  oblast  primární  prevence

sociálně patologických jevů

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku



 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek

c) krátkodobé cíle

 Zmapování potřeb v oblasti primární prevence 
 Finanční podpora školních preventivní strategie 

Prevence  sociálně  patologických  jevů  u  dětí  a  mládeže  zahrnuje  především  aktivity  v
oblastech prevence:

 násilí a šikanování
 záškoláctví
 kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
 užívání  návykových  látek  (vč.  opomíjeného  alkoholu  a  kouření),  anabolik,

medikamentů a dalších látek
 netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling)
 diváckého násilí
 komerčního sexuálního zneužívání dětí
 syndromu týraných a zneužívaných dětí
 sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

d) Volnočasové aktivity
 zájmové  kroužky  při  školní  družině  –  čtenářská  dílna,  angličtina  pro  prvňáčky,

výtvarná dílna 
 akce školní  družiny -  kromě pravidelných a plánovaných akcí  ŠD v průběhu roku

nabízíme dětem řadu dalších přitažlivých aktivit jako sportovní a jiné soutěže, pro děti
organizujeme karneval a dětský den. 

Riziková místa ve škole pro výskyt nežádoucího chování u žáků: šatny, WC, vnější prostory

školy – školní hřiště volně přístupné

5. KLÍČOVÉ VYUČOVACÍ OBLASTI

          Tématům souvisejícím s prevencí  je  věnován dle  platných osnov čas  a  prostor

především 



v  těchto  vyučovacích  předmětech:  1.  stupeň-prvouka,  přírodověda,  český  jazyk,  tělesná  

a výtvarná výchova...

           Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo vyučování, jsou součástí celé

řady  akcí-výletů,  pobytových  programů,  exkurzí,  besed,  filmových  představení  apod.

Prostorové  zázemí  a  technické  vybavení  školy  plně  vyhovuje  nárokům  jednotlivých

preventivních aktivit. Ve škole je též k dispozici pravidelně aktualizovaná nabídka programů

institucí  působících  

v oblasti prevence.

Témata prevence v jednotlivých předmětech:

oblast

přírodovědná

oblast  zdravého

životního stylu

Prvouka,

přírodověda

zdravý životní styl, zodpovědnost za své zdraví,

vztah k přírodě a lidem,  např. biologické účinky

drog, chemické aspekty drog, výchova ke zdraví,

osobní  a  duševní  hygieně,  podmínky  správné

výživy, volný čas apod.)

oblast

společenskovědní

oblast  sociálně

právní

oblast  sociální

patologie

Vlastivěda národnosti  a  rasy,  různá  vyznání,  proces

socializace  jedince,  užší  a  širší  společenské

prostředí,  jedinec  ve  vzájemné  interakci  se

sociálním  prostředím  apod.),  právní  aspekty

drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.

postoj  společnosti  ke  zneužívání  drog,

delikventní  chování,  kriminalita,  xenofobie,

šikanování, rasismus apod.

oblast  zdravého

životního stylu

oblast  rodinné  a

občanské

výchovy

Český jazyk osobní  a  mezilidské  vztahy,  spolupráce,

tolerance,  rozvoj  osobnosti,  sebepoznání  a

sebedůvěra,  rozhodování,  řešení  konfliktů,

tolerance,  kooperace,  etická  výchova,  globální

problémy  lidstva,  zdravý  životní  styl,  sexuální

výchova, rizikové chování, využití volného času,

profesní  příprava,  člověk  v  mimořádných

situacích  (OČMU),  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  rodinné  

a občanské vých.

oblast  zdravého

životního stylu

Výtvarná, pracovní

a tělesná výchova

využití  volného  času,  etická  výchova,  globální

problémy lidstva, zdravý životní styl,  podmínky

správné výživy, volný čas

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ MPP 

          Hodnotit lze pouze konkrétně stanovené cíle a aktivity, nejlépe bezprostředně po jejich

realizaci. Jako nástroj hodnocení používáme ankety, dotazníky, rozhovory, pozorování apod.

Zpětnou  vazbu chceme získávat  nejen  od žáků,  ale  i  jejich  rodičů  a  též  od pedagogů.  S

výsledky  bude  školní  preventista  seznamovat  pedagogické  pracovníky  a  rodiče  žáků.

Zaměříme se na  zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu

žáků a výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

7. PLÁN HLAVNÍCH AKTIVIT

a) obsáhnout témata prevence v rámci výuky, používat alternativní metody výuky

(zážitkové metody, skupinová práce, modelové situace apod.)

Skupinová práce

Žáci velkou část vyučování spolupracují,  ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách  

i  napříč  třídami.  Učitel  věnuje  pozornost  spolupráci  ve  skupinách,  podporuje

naslouchání,  zapojení  všech  členů  skupiny,  reflektuje  s  žáky  skupinovou  práci  

a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje

odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory,

naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je

například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě



pravidel  diskuse,  sdílet  své pocity,  obavy,  radosti,  zážitky,  podněty k životu třídy,

klást otázky. 

b) tématům  prevence  věnovat  dostatečný  prostor  na  nástěnkách,  vývěskách,

tabulích apod.

c) podpořit zájem žáků o volnočasové aktivity - oceňovat mimoškolní činnost dětí

Projektové vyučování a celoškolní projekty

V rámci  projektů  se žáci  mohou blíže  seznámit  s  děním kolem sebe  a  aktuálními

tématy.  Umožňuje  intenzivní  spolupráci  ročníků  v  rámci  třídy.  Celoškolní  projekt

navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem

poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence

šikany starších žáků vůči mladším. 

d) motivovat žáky k účasti na dění ve škole – školní klima 

Vztah učitel – žák

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele

obrátit  a  bude  respektován  jeho  názor,  jeho  potřeby.  Učitel  se  zajímá  o  žáka,

podněcuje  dialog.  Učitel  získává  důvěru  žáka  i  prostřednictvím  budování  vztahu

s rodinou,  sociálním  prostředím  žáka.  Při  řešení  problémů  je  učitel  otevřen

komunikaci  s žákem,  s rodičem,  širší  rodinou,  ostatními  pedagogy,  výchovným

poradcem.  Na  základě  dosažení  dohody  o  společných  cílech  a  postupech  dochází

k celkové a jednotné podpoře žáka. 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku

i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem

ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může

probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi

vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. 



e) spolupráce  s rodiči  informovat  rodiče  o  preventivní  strategii  školy

prostřednictvím třídních schůzek  -seznámit rodiče s postupem školy v případě

krizové situace-možnost konzultací se školním metodikem prevence a vedením

školy-volba školské rady a úzká vzájemná spolupráce-přizvání rodičů k účasti na

preventivních aktivitách (např. na vánoční besídka, DOD,..)

Komunikace s rodiči, veřejností

Učitelé  nabízejí  všem rodičům možnost  individuální  konzultace.  Rodiče  mají  také

možnost  navštívit  i  výuku,  často  se  zapojují  do  výuky  v  rámci  svých  možností  

a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.

Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách.

Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek 

a  šikany.  Rodiče každého žáka  obdrží  informace,  které  budou obsahovat  nezbytná

telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí

vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka

závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, zajistíme

konzultaci  s  odborníky.  Budeme se snažit  zapojit  rodiče do programu i  tak,  že  je

požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. Na jejich dotazy a

připomínky budeme zpětně reagovat.

f) spolupráce s dalšími institucemi (PPP, OÚ, Policie ČR,..) -využít nabídky besed,

exkurzí, výukových programů atd. -spolupracovat při řešení krizových situací

Pedagogická diagnostika 

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá

příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a metodikem

prevence,  který  se zapojí  do diagnostického  a  terapeutického  procesu.  Případně je

využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) 

 

g) mapování situace a řešení výskytu soc.-patol. jevů -spolupráce všech pracovníků

školy,  především  třídních  učitelů,  dle  metodických  pokynů-za  spolupráce



s preventistou,  vést  a  pravidelně  aktualizovat  dokumentaci  o  výchovných

problémech a poruchách chování

 

h) vzdělávání v oblasti prevence-dle aktuální nabídky (NPI Hradec Králové, PPP 

a  další)  a  finančních  možností  -účast  na  pravidelných  schůzkách  metodiků

prevence  -  účast  metodika  prevence,  výchovného  poradce  a  dalších

pedagogických  pracovníků  

na  odborných  seminářích-zajistit  prostor  na  vzájemné  předávání  zkušeností  

a poznatků v rámci škol

8. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ

           Porušování školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek 

v  prostorách  školy,  je  klasifikováno  jako  hrubý  přestupek  a  jsou  vyvozeny  patřičné

sankce. Jsou  sledovány  i  další  sociálně  patologické  jevy-šikana,  vandalismus,  brutalita,

rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence

ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

 individuální pohovor se žákem 

 jednání s rodiči  

 doporučení kontaktu s odborníky 

 v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 

 v případě dealerství oznámení Policii ČR 

9. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

           Informace budou zveřejňovány na nástěnkách v budově školy. Informace obsahují

důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace,  které se vztahují  

k  tématům zařazeným do Minimálního  preventivního  programu,  zásady první  pomoci  při

výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet.

 

Dalším informačním zdrojem pro žáky, rodiče a vyučující je knihovna a videotéka ve školní

knihovně, která je průběžně doplňována o aktuální publikace.



10. VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

          Strategie je zaměřena na všechny žáky 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, se zvláštním přihlédnutím

k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace.

           Do systému informování  jsou zapojeni  všichni rodiče.  Zvláštní  pozornost bude

věnována skupinám rodičů tříd, kde by se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt

drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých by byl zjištěn výskyt

návykových  látek,  konzumace  alkoholu  a  kouření,  rodičům  žáků  –  agresorů  v případech

šikany.  

11. ZNALOSTNÍ 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 sociálně patologických jevů

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

 ví 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

12. METODY A FORMY, JAKÝMI BUDOU DÍLČÍ AKTIVITY ŘEŠENY

Program je zaměřen na:

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  –  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  soc.-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 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost

 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek 

 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, školního metodika prevence  

 nabídka propagačních materiálů o drogách

 seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami 

 na  schůzkách  hovořit  o  nebezpečí  drog  zejména  u  starších  žáků,  kterým  rodiče

povolují účast na diskotékách /sourozenci našich žáků/

 informovanost občanů prostřednictvím o programu školy v oblasti prevence sociálně

patologických jevů a zdravého životního stylu 

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové

akce,  práce  třídních  učitelů,  připomínky  dětí  a  hodiny  předmětů  výchovného  charakteru.

Zjišťování je průběžné, v případě potřeby bude přizván pracovník PPP nebo pracovník K –

centra.

13. PŘÍKLADY ZAŘAZOVANÝCH TÉMAT

I. téma: Informace o návykových látkách a jejich účincích

Cíl: Získat základní informace o návykových látkách, poznat jejich základní účinky.

Základní  terminologie  (návykové  látky;  nečinit  velký  rozdíl  mezi  alkoholem  a  jinými
drogami, včetně tabáku). Alkohol a nikotin jako vstupní drogy (nejsou pro děti neznámé, jsou
snadno dostupné, podceňované). Komunikace je základní prostředek, jak se o drogách něco
dovědět.

II. téma: Jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků

Cíl: Získat základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků



Základem jsou modelové situace, při kterých se děti učí odmítnout návrhy vrstevníků, kteří je
svádí k činnostem, které by mohly mít negativní následky. Příprava na odmítnutí nabízené
drogy.
Formou  hry  žáci  přemlouvají  jeden  druhého.  Zpočátku  roli  přemlouvajícího  hraje  učitel.
Volíme různé formy nátlaku. Ten, kdo přemlouvá, argumenty odmítajícího neustále vyvrací.
Tak musí odmítající dítě stále hledat pádnější argumenty. 

Příklady modelových situací:

o Kamarád přemlouvá k výrobě „petardy“.

o Kamarád přemlouvá k výletu bez vědomí rodičů.

o Kamarád přemlouvá k vylezení na skálu (na jiné nebezpečné místo).

o Kamarád přemlouvá k vypití láhve vína, kterou našel doma u rodičů.

o Kamarád přemlouvá k ukradení čokolády v obchodě.

o Kamarád přemlouvá ke schování spolužákovi tašky.

o Kamarád přemlouvá k zavolání do školy, že je v ní umístěná bomba.

o Kamarád přemlouvá k přivázání plechovky kočce na ocas.

o Kamarád přemlouvá k házení kamenů po projíždějících autech.

III. téma: Jak se vypořádat s konfliktními situacemi a stresem

Cíl: Rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním

Jedná  se  o  rizikové  faktory  drogové  závislosti.  Problémy  mohou  být  spouštěcím
mechanismem,  prvním krokem k vyzkoušení drogy.
Učitel předkládá modelové konfliktní situace, žáci hledají možné způsoby řešení. 

Příklady konfliktních (stresujících) situací:

o Dostal jsem špatnou známku, nesmím se dívat na televizi.

o Mladší sourozenec vyvolal hádku, potrestán jsem byl já.

o Chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet pokoj.

o Nesmím si hrát na počítači, protože musím dělat úkol.

o Rodiče si více všímají mého nově narozeného bratříčka.

Společným hledáním vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit. 



14.KONTAKTY S JINÝMI ORGANIZACEMI

Oblast školství

Adresa Telefon e-mail 
PPP Kozelkova 123, 503 51

Chlumec nad Cidlinou

Nový Bydžov, MěÚ

495 484 110

495 490 310

info@pppkhk.cz

PPP HK Na Okrouhlíku 
1371/30,                       
Hradec Králové            
500 02

606 082 588, 

495 265 423

j.musilova@ppphk.cz

Oblast zdravotnictví 

Adresa Telefon e-mail 
dětský lékař MUDr. L. Horký, Karla 

IV. 220, 50401, Nový 
Bydžov

732 678 088

495 490 187

ladislav.horky@tiscali.cz

spolupráce při realizaci 
protidrogové prevence 

Pediatři při okresní 
nemocnici Jičín, prac. 
Nový Bydžov

Bolzanova 512, 506 01 
Jičín, 493 582 111

Jana Maláta 493, 504 01 
Nový Bydžov,             
493 582 711

Oblast sociálních věcí

Adresa Telefon e-mail 
sociální odbor, kurátoři Mgr. Jan Kubinec 

kurátor pro děti a 
mládež

495 703 931

778 701 224

kubinec@novybydzov.cz

Policie ČR, Městská policie

Adresa Telefon e-mail 
Obvodní oddělení 
Policie ČR NB

Al. Jiráska, Nový 
Bydžov

495 490 385, 

974 526 731

hk.novybydzov@pcr.cz

mailto:kubinec@novybydzov.cz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nemocnice+nov%C3%BD+byd%C5%BEov
https://www.google.com/search?q=nemocnice+ji%C4%8D%C3%ADn&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk030zA5ZOkZ4NIj6Hs95ZblzVQKuGg%3A1617444016995&ei=sDxoYNuqPMLTsAe58CM&oq=nemocnice+ji%C4%8D%C3%ADn&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOg0IABDHARCvARCwAxBDOgcIABBHELADOgoIABDHARCvARBDOgsIABCxAxDHARCvAToKCAAQxwEQrwEQDToECAAQDVCjrAFY2MABYNDDAWgCcAJ4AIAB4QGIAe4JkgEFMC43LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEKwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjbws7A6OHvAhXCKewKHTn4CAAQ4dUDCAw&uact=5
mailto:ladislav.horky@tiscali.cz
https://www.google.com/search?q=Hork%C3%BD+Ladislav+MUDr.%2C+Karla+IV.%2C+Nov%C3%BD+Byd%C5%BEov&client=firefox-b-d&biw=1536&bih=694&sxsrf=ALeKk00TwuE8FC9wEG5Idewi8ndBuI8LTw%3A1617443705271&ei=eTtoYK2DEMrSkgWX-5rQDA&oq=MUDr+hork%C3%BD+ladislav&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIGCAAQFhAeMgIIJjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQxwEQowI6BQguELEDOgIIADoCCC46CggAEMcBEK8BEEM6CAgAEMcBEK8BOgQIABBDUPjVBFiz_ARg85QFaAFwAHgAgAGNAogBphmSAQYwLjE4LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
mailto:j.musilova@ppphk.cz
tel:495%20265%20423
tel:606%20082%20588
mailto:info@pppkhk.cz


15. DOPORUČENÁ LITERATURA A METODICKÝ MATERIÁL:

 DVD Řekni drogám NE

 DVD Štěstí přeje připraveným

 http://www.bezpecnyinternet.cz/   –  webové  stránky  s  možností  otestování  úrovně
znalostí o kyberbezpečnosti. 

 https://knihy.nic.cz/files/edice/online_zoo.pdf   –  zásady  bezpečného  chování  na
internetu pro nejmenší z edice cz.nic. 

 https://www.jaknainternet.cz/   – videopříběhy o pohybu na internetu a jeho fungování. 

 https://www.nebojteseinternetu.cz/   – videopříběhy o bezpečném chování na internetu. 

 https://knihy.nic.cz/files/edice/jak_na_internet_bezpecne.pdf   –  publikace  z  edice
cz.nic

 https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online  

užitečné odkazy:
www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
www.saferinternet.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.kpbi.cz

http://www.kpbi.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online
https://knihy.nic.cz/files/edice/jak_na_internet_bezpecne.pdf
https://www.nebojteseinternetu.cz/
https://www.jaknainternet.cz/
https://knihy.nic.cz/files/edice/online_zoo.pdf
http://www.bezpecnyinternet.cz/
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