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A B S T R A K T 

Práce se zabývá činností metodiků prevence jako koordinátorů přípravy a 

realizace programů prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Toto 

sleduje v rámci regionu Frýdlantsko, části Libereckého kraje, vzhledem k jeho 

specifickým potřebám. 

Hlavním cílem práce je zjistit aktuální stav v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů na vybraných základních školách regionu a vzhledem ke zjištěným 

charakteristikám Frýdlantska doplnit nedostatečně využívané kontakty, materiály a 

zdroje. Tím je myšleno vytvořit krátký soubor informací pro základní školy regionu 

zahrnující další, dosud nevyužívané možnosti vzdělávání školních metodiků prevence, 

možnosti čerpání dotací a grantů pro realizaci konkrétních projektů prevence sociálně 

patologických jevů na školách, další kontakty, materiály a možnosti spolupráce s 

odbornými organizacemi zaměřenými na tuto sféru. 

Teoretickým východiskem pro samotné výzkumné šetření je komplexní 

charakteristika regionu Frýdlantsko, popisující sociálně - ekonomickou situaci, výskyt 

kriminality, současné školství atd., které jsou určující pro prostředí, ve kterém školní 

metodikové prevence pracují. Terénní šetření proběhlo na 5 základních školách na 

Frýdlantsku s použitím metody dotazníku a rozhovoru s metodiky prevence. 

A B S T R A C T 

This páper considers the activity of the prevention methodists as the coordinators 

of the preparation and realisation of the programs of the sociál pathological effects 

prevention at the basic schools. Their activities are watched in the Liberec district, 

Frýdlant region in concrete, considering its specific needs. 

The main aim of this work is lo find out the actual situation in the f ield of sociál 
pathological effects prevention at the chosen basic schools in the region and considering 

the realized characteristics of the Frýdlant region to add insufficiently used contacts, 

materials and sources. That means to create a short file of information for the basic 

schools in the region covering other, not yet used, possibilities of education of the school 

methodists, chance of using dotations and grants for the realisation of the concrete 

projects of sociál pathological effects prevention at the schools. Also to find out and 



show other contacts, materials and possible cooperations with the professional 

organizations specialized in this field. 

The theoretical resource for the concrete research are the complex characteristics 

of the Frýdlant region, deseribing the social-economical situation, eriminality appearance, 

present school systém, etc. - these are the determinators of the working environment of 

the school prevention methodists. The local survey took pláce at 5 basic schools in the 

Frýdlant region and was used the method of questionnaires and interviews with the 

prevention methodists. 
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1. Ú V O D 

Tématem mé diplomové práce je „Činnost metodiků prevence na základních 

školách" v regionu Frýdlantsko, se zaměřením na 2. stupeň. Toto téma jsem si zvolila 

z několika důvodů. 

Za prvé se jedná o můj vlastní zájem poznat aktuální situaci v této oblasti na 

základních školách v okolí mého bydliště. Bydlím na Ferdinandově, který se nachází u 

obce Hejnice ve Frýdlantském výběžku. Jedná se tedy o region, ve kterém žiji a mám 

zde svou rodinu. 

Dalším důvodem je zaměření mého studia na sociální oblast, což vychází z 

obsahu studijního oboru rodinná výchova. Zaměření na rodinu, vzájemné vztahy a také 

prevenci sociálně patologických jevů, je jedním ze základních prvků celého mého studia 

na pedagogické fakultě. Činnost metodiků prevence spočívá především v mapování 

situace, vytyčení hlavních problémových oblastí, tvorbě a realizaci "Minimálních 

preventivních programů" na základních školách. S tím úzce souvisí vedení dětí a 

mládeže ke zdravému životnímu stylu a vhodným osobním i společenským hodnotám. 

Což není možné bez spolupráce s rodinou. Tyto praktické složky činnosti metodiků 

prevence vychází z řady teoretických východisek, které jsou součástí oboru, který na 

Pedagogické fakultě UK v Praze studuji. 

Základním dokumentem a nejvyšší právní normou pro školství České republiky 

je Úmluva o právech dítěte. Zde se mluví mimo jiné o právu dítěte na ochranu zdraví, o 

právu na ochranu před týráním, o právu na zachování lidské důstojnosti. Úmluva, jako 

mezinárodní dokument, vstoupila v platnost 2. září 1990. V České republice se tak stalo 

6. února 1991. 

Školní metodik prevence je pedagog, působící na škole, který se věnuje 

speciálně oblasti dodržování všech práv dítěte - sledování chování dětí a mládeže 

z hlediska pedagogických, psychologických i sociálních norem a norem daných 

Úmluvou o právech dítěte. 

Cílem mé diplomové práce „Činnost metodiků prevence" je zjištění současné 

situace v oblasti prevence sociálně patologických jevů na 2. stupni vybraných 

základních škol v regionu Frýdlantsko a aktuálních podmínek pro činnost metodiků 

prevence na těchto školách, dále podat přehled o úrovni přípravy a realizaci 

minimálních preventivních programů ve školním roce 2007/2008. 



Výsledkem diplomové práce má být ověření stanovených hypotéz a otázek 

týkajících se právě této problematiky. Závěrem má být na základě výsledků 

výzkumného šetření vytvořený návrh zlepšení minimálních preventivních programů a to 

v oblastech finanční podpory preventivních programů na ZŠ, možnostech dalšího 

vzdělávání metodiků prevence a možnosti využití dalších kontaktů pro realizaci 

prevence sociálně patologických jevů na 2.stupni základních škol. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. První jsou teoretická 

východiska práce. Tato část je zaměřená na obecnou charakteristiku regionu 

Frýdlantsko, jeho obyvatelstvo a problematiku současné sociálně-ekonomické situace 

(nezaměstnanost, kriminalita, školství) ve Frýdlantském výběžku, které jsou základním 

východiskem pro tvorbu preventivních programů vycházejících ze skutečných potřeb 

regionu a potřeb současné i budoucí generace obyvatel. 

Druhá část se zabývá vlastním výzkumným šetřením, jeho cíli, metodami a 

výsledky. Její součástí je jak vysvětlení použitých metod, stanovení hypotéz tak popis 

výzkumné skupiny. Závěrem je shrnutí výsledků šetření na jednotlivých základních 

školách a celkové vyhodnocení výzkumného šetření vzhledem k ověření či vyvrácení 

stanovených hypotéz. Závěrem této části jsou navržená doporučení dalších možností pro 

zlepšení minimálních preventivních programů na základních školách. 

Třetí a poslední část diplomové práce se věnuje vymezení celkových závěrů 

výzkumného šetření vzhledem k teoretickým východiskům. Stanovení případných 

nedostatků zjištěných v podmínkách pro činnost metodiků prevence a ve vlastních 

preventivních programech či jejich realizaci. Práce je doplněna o několik příloh. 



2. O B E C N Á C H A R A K T E R I S T I K A R E G I O N U F R Ý D L A N T S K O 

Tato teoretická část je rozdělená na 5 podkapitol, které se věnují dílčím 

charakteristikám Frýdlantska jako jednoho z regionů Libereckého kraje. Jedná se o 

zeměpisné vymezení regionu, údaje o obyvatelstvu, ekonomické situaci 

charakterizované výší průměrné mzdy a mírou nezaměstnanosti, problematiku 

kriminality na Frýdlantsku a text, který se věnuje životnímu stylu dětí a mládeže. Tyto 

parametry a charakteristiky specifikují nejdůležitější současné prvky prostředí, ve 

kterém pracují školní metodikové prevence. Jsou tedy teoretickými východisky pro 

jejich činnost a prevenci sociálně patologických jevů. 

2.1 Z Á K L A D N Í V Y M E Z E N Í R E G I O N U 

Kapitola se věnuje obecné charakteristice území, jeho geomorfologickému 

vymezení, ve stručnosti specifickému historickému a hospodářskému vývoji a 

současnému správnímu zařazení v rámci kraje a okresu. 

Frýdlantsko viz Obr. 1.1 - mapa Frýdlantsko (zdroj: http://www.masif.cz/) jako 

dílčí územní celek Libereckého kraje svým správním uspořádáním respektuje jak 

osobitý historický vývoj, tak i přírodní geomorfologické hranice. Jako severní výspa 

Čech je Frýdlantský výběžek od české kotliny oddělen dvěma horstvy, která dosahují 

nadmořské výšky přes tisíc metrů. Jižní hranici výběžku tvoří hradba Jizerských hor 

(s vrcholy Smrkem 1124 m n.m. a Jizerou 1122 m n.m.) strmě upadající do Frýdlantské 

pahorkatiny a dále na jihu, za úzkou Libereckou kotlinou, vystupuje Ještědský hřeben 

s vrcholem Ještědu (1010 m n.m). Proto nejstarší přístupové cesty do tohoto regionu 

vedly od západu, z Horní Lužice, ze Žitavy. K severu, za česko-polskou státní hranicí, 

přechází Frýdlantská pahorkatina do severoněmeckých a polských nížin. Území 

odvodňuje řeka Smědá, která je na polském území pravostranným přítokem Nisy. 

(Andčl-Karpaš 2002) 

Osidlování jizersko-horského podhůří bylo pozvolné a je doloženo 

archeologickými nálezy od prehistorických dob, kdy tudy procházely kmeny Keltů, 

Germánů i Slovanů. Už v nejstarších historických dobách bylo Frýdlantsko pod vlivem 

českého státu a součástí Pomezního hvozdu patřícího českým panovníkům. V té době 

řídké osídlení tvořily lužicko-srbské kmeny Milčanů a historicky známou správu zde po 

http://www.masif.cz/


staletí vykonával významný šlechtický rod Ronovců. Ti také založili i správní centrum 

kraje, frýdlantský hrad. 

Rostoucí moci Ronovců se obával český král Přemysl Otakar II, který jim 

Frýdlantsko odebral a panství prodal roku 1278 Bíbrštejnům. Ty roku 1558 vystřídali 

Redernové, krátkodobě Valdštejn a po jeho smrti v roce 1634 Gallasové (Clamm-

Gallasové), kteří se udrželi na Frýdlantu do roku 1945.1 správní členění rakousko-

uherské monarchie a později i Československá republika respektovaly historickou 

specifičnost Frýdlantska, kdy město Frýdlant v Čechách bylo sídlem samostatného 

politického okresu. Teprve od roku 1964 je region součástí okresu Liberec a v roce 

2003 se Frýdlant stal obcí s rozšířenou působností pro oblast Frýdlantského výběžku. 

Příchodem Bibrštejnů na Frýdlantsko dochází k postupné kolonizaci území 

německými přistěhovalci a jejich vysoké převaze v celém regionu. Tento stav trval až 

do roku 1945, kdy v důsledku 2. světové války a postupimské dohody vítězných 

velmocí došlo k vysídlení německého obyvatelstva i z tohoto územního celku a dnes 

zde převládají obyvatelé české národnosti. 
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Obr. 1.1 - Mapa Frýdlantsko, členění regionu podle obcí. (zdroj : Místní akční skupina 
Mikroregionu Frýdlantsko) 

Hospodářství výběžku s nadprůměrnou hustotou obyvatelstva bylo v minulosti 

založeno na zpracovávání místních surovinových zdrojů jakými byly dřevo, kámen, 



keramické jíly, vápenec, zemědělské produkty a další. Teprve koncem 19. století a 

počátkem 20. století se začaly prudce rozvíjet podniky textilního a strojního průmyslu 

střední velikosti. V jejich následujícím uplatnění a významu se negativně odrazily dvě 

historická období: údobí po druhé světové válce spojené s odsunem německého 

obyvatelstva a druhé, způsobené politicko-hospodářskými změnami po roce 1990. 

Rychlé a opakované změny vlastnických poměrů způsobily likvidaci větších podniků a 

spolu s útlumem zemědělské výroby vedly k vysoké nezaměstnanosti v celém regionu 

(místně i přes 20% práceschopného obyvatelstva) a tím i k souboru jevů projevujících 

se v nárůstu kriminality, alkoholismu a dalších sociálně-patologických problémů v celé 

společnosti. S těmito problémy se region vyrovnává dodnes. 

Rozvoj zemědělství je negativně ovlivněn nedořešenými majetkovými 

poměry ve vlastnictví pozemků i budov, nevhodnými privatizacemi a spekulativními 

nákupy pozemků. Nejistota nájemců půdy, průmyslové i zemědělské brownfíelds 

(chátrající nevyužívané budovy, nevhodné pozemkové úpravy) jsou značnou zátěží pro 

budoucí rozvoj. V posledních letech se zvyšuje počet soukromě hospodařících 

zemědělců. Podíl ekologického zemědělství je vyšší než průměr v ČR. (Anděl, Karpaš, 

2007) 

2.2 O B Y V A T E L S T V O 

Tato část obecné charakteristiky Frýdlantska se zabývá rozlohou regionu, 

vývojem počtu obyvatel v jednotlivých obcích, věkovým složením a porodností. 

Demografický vývoj v regionu je zásadní pro zaměření školství jako celku i samotné 

oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

Do oblasti, o celkové rozloze 349,0 km2, patří 18 obcí. Jsou to tato města a 

obce: 

Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant v Čechách, 

Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindříchovice pod Smrkem, Krásný les, 

Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová. 

Rozloha nej významnějších obcí regionu: Frýdlant 3161,1 ha, Hejnice 3819 ha, 

Raspenava 4122 ha. 

Tabulka 1.1 - Počet a pohyb obyvatel v obcích spadajících pod obec s rozšířenou 
Působností Frýdlant v roce 2006. (zdroj: Český statistický úřad - Liberec) 



Obec 
Počet 
obyvatel 
k 31.12. 

v tom 
Živě 
narození Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

Přistě-
hovalí 

Vystě-
hovalí 

Přírůstek 
stěho-
váním 

Celkový 
přírůstek Obec 

Počet 
obyvatel 
k 31.12. muži ženy 

Živě 
narození Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

Přistě-
hovalí 

Vystě-
hovalí 

Přírůstek 
stěho-
váním 

Celkový 
přírůstek 

Bílý Potok 678 336 342 8 5 3 43 13 30 33 

Bulovka 849 441 408 6 11 -5 23 25 -2 -7 

Černousy 345 175 170 2 2 - 33 15 18 18 

Dětřichov 648 317 331 5 2 3 25 21 4 7 
Dolní 
Řasnice 519 273 246 6 4 2 21 12 9 11 

Frýdlant 7 556 
3 
654 

3 
902 94 73 21 211 176 35 56 

Habartice 492 270 222 5 2 3 17 19 -2 1 

Hejnice 2 758 
1 
327 

1 
431 23 22 1 79 78 1 2 

Heřmanice 228 114 114 1 1 - 10 8 2 2 
Horní 
Řasnice 235 124 111 3 . 3 10 10 3 
Jindřichovic 
e p. Smrk. 640 299 341 8 17 -9 28 11 17 8 

Krásný Les 448 225 223 4 2 2 9 14 -5 -3 

Kunratice 377 191 186 4 1 3 6 26 -20 -17 
Lázně 
Libverda 459 223 236 4 2 2 29 25 4 6 
Nové Měs. 
p .S . 3 880 

1 
960 

1 
920 34 39 -5 63 98 -35 -40 

Pertoltice 271 136 135 3 1 2 14 4 10 12 

Raspenava 2 858 
1 
404 

1 
454 37 18 19 71 70 1 20 

Višňová 1 304 661 643 18 13 5 41 32 9 14 

Údaje o počtu obyvatel a pohybu obyvatel v obcích na Frýdlantsku jsou uvedeny 

v Tabulce 1.1. K 31.12.2006 měl region celkově 20 448 obyvatel. Nejvíce obyvatel žije 

samozřejmě v největších obcích: Frýdlant v Čechách, Raspenava, Hejnice. Tři obce -

Jindříchovice pod Smrkem, Kunratice a Bulovka - vykazují snížení celkového počtu 

obyvatel, jinak se počet obyvatel zvyšuje. Z toho vyplývá i zvyšující se počet dětí. To je 

v současnosti základní určující parametr pro školství v následujících letech. 

Druhá tabulka uvádí vývoj počtu obyvatel v období let 1994 - 2006. Z tabulky je 

patrné, že se ve většině obcí během těchto let zvýšil počet obyvatel. Výjimkou je 

Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Višňová, kde počet obyvatel mírně klesl. Zvýšení 

počtu obyvatel je způsobeno mírným zvýšením porodnosti po r. 2000 a přistěhováním 

nových obyvatel. 



Tabulka 1.2 - Vývoj počtu obyvatel v letech 1996 - 2006 

Název obce 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bílý Potok 663 656 674 676 674 617 627 639 643 645 678 

Bulovka 782 788 794 820 829 801 816 849 862 856 849 

Černousy 303 303 305 300 307 341 334 322 327 327 345 

Dětřichov 562 569 577 581 584 585 616 622 619 641 648 

Dolní Řasnice 506 503 524 519 512 499 496 519 512 508 519 

Frýdlant 7 625 7 592 7 615 7 618 7 568 7 485 7 477 7 471 7 495 7 500 7 556 

Habartice 441 445 451 446 456 468 481 480 472 491 492 

Hejnice 2 630 2 631 2 634 2 656 2 689 2 709 2 702 2 751 2 735 2 756 2 758 

Heřmanice 162 172 169 185 200 238 226 229 229 226 228 

Horní Řasnice 204 208 203 204 200 228 219 228 232 232 235 
Jindříchovice p. 
S. 589 598 617 599 616 595 607 624 624 632 640 

Krásný Les 387 389 396 394 408 404 419 432 444 451 448 

Kunratice 385 370 369 374 364 384 377 384 384 394 377 

Lázně Libverda 441 460 473 481 486 452 455 448 452 453 459 
Nové Město p. 
S. 4 002 3 998 4 014 4 029 4 047 3 996 3 967 3 915 3 922 3 920 3 880 

Pertoltice 220 218 215 219 229 238 247 255 256 259 271 

Raspenava 2 821 2 814 2 848 2 887 2 916 2 836 2 828 2 826 2 836 2 838 2 858 

Višňová 1 343 1 359 1 341 1 335 1 334 1 342 1 337 1 319 1 305 1 290 1 304 

V další tabulce, Tabulka 1.3, je uveden průměrný věk obyvatel v obcích na 

Frýdlantsku. Průměrný věk obyvatel na Frýdlantsku se na konci roku 2006 pohyboval 

mezi 33 a 43 rokem. Z tabulky dále vyplývá, že se průměrný věk ve většině obcí během 

sledovaného období zvýšil. Což odpovídá celkovému demografickému vývoji v ČR. Ke 

stárnutí populace dochází také v důsledku snižování porodnosti. Toto významně ovlivní 

budoucí sociálně-ekonomický vývoj regionu. Generace narozená v 50. letech odejde do 

důchodu a do ekonomicky aktivního věku se dostanou slabší ročníky narozené po roce 

1990. (viz. Graf 1.4 - Počet narozených dětí v Libereckém kraji v letech 1950 - 2005) 



Tabulka 1.3 - Průměrný věk obyvatelstva v obcích na Frýdlantsku. 

Průměrný věk obyvatelstva v obcíc h SO ORP Frýdlant v letech 1 994 - 2004 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bílý Potok 40,2 39,6 39,6 39,9 40,0 39,9 40,4 39,4 39,2 39,2 39,5 40,1 39,8 

Bulovka 33,5 33,9 33,7 33,5 33,7 33,8 34,2 35,1 35,3 35,6 36,1 36,4 36,6 

Černousy 37,5 38,1 39,3 39,1 39,3 39,1 38,8 38,0 39,5 40,2 39,9 39,4 39,1 

Dětřichov 36,3 36,0 35,8 36,0 36,1 36,1 36,9 35,8 35,3 35,7 35,7 36,5 37,5 

Dolní Řasnice 36,6 36,9 37,7 38,0 38,3 38,3 38,1 38,4 38,3 37,9 37,8 38,2 37,9 

Frýdlant 34,4 34,9 35,4 36,0 36,3 36,6 37,0 37,6 38,0 38,3 38,5 38,6 38,8 

Habartice 34,6 34,6 34,6 35,0 35,1 35,0 34,8 35,3 35,3 35,8 35,9 35,6 36,3 

Hejnice 34,4 34,7 34,9 35,2 35,5 35,9 36,3 36,8 37,3 37,6 37,9 38,2 38,6 

Heřmanice 40,9 41,4 40,5 40,0 40,3 39,2 38,5 37,7 38,2 37,7 37,4 38,8 39,8 

Horní Řasnice 37,0 37,3 36,6 36,2 37,7 37,6 38,3 37,1 37,4 36,7 36,0 36,6 36,8 
Jindříchovice 
pod Smrkem 42,4 41,8 42,1 42,3 42,7 43,7 44,1 43,2 42,7 42,7 43,0 43,0 42,9 

Krásný Les 38,6 37,8 37,9 38,2 38,4 39,0 38,4 38,6 38,2 38,2 37,9 38,5 38,8 

Kunratice 34,9 34,7 33,7 34,4 34,4 35,0 35,9 36,4 37,5 37,8 38,5 38,1 39,5 

Lázně Libverda 35,2 35,1 36,0 35,5 35,0 35,6 35,5 36,2 35,9 35,9 36,3 37,0 37,6 
Nové Město 
pod Smrkem 33,5 33,6 34,0 34,2 34,6 34,7 35,1 35,5 35,6 35,9 36,2 36,8 37,3 

Pertoltice 37,9 38,0 38,1 38,0 37,8 37,9 36,5 38,4 38,5 38,1 38,8 39,1 39,4 

Raspenava 35,4 35,5 35,7 36,2 36,3 36,3 36,5 37,2 37,5 37,4 37,8 38,0 38,5 

Višňová 35,8 36,1 36,4 36,1 36,6 37,4 37,6 37,2 37,9 38,4 38,9 39,1 39,5 

Vývoj porodnosti v Libereckém kraji jako celku je zobrazen v Grafu 1.4. 

Pro region Frýdlantsko není takto graf zpracován, ale dá se předpokládat jeho podobný 

charakter. Z grafu tedy vyplývá trvalé snižování počtu narozených dětí od 70. let do 

roku 2000. Až v posledních několika letech se počet narozených dětí začal mírně 

zvyšovat. Do školství se tento vývoj promítl snížením počtu MŠ a slučováním 

některých škol v regionu. Následně pak nedostatkem míst v MŠ po opětovném zvýšení 

počtu narozených dětí. Toto povede také ke zvýšení počtu dětí nastupujících do 1 .tříd 

ZŠ v následujících letech. 



Graf 1.4 - Počet narozených dětí v letech 1950 - 2005. (zdroj : Dlouhodobý záměr 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje) 
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Ještě je nutné zmínit, že je zde relativně vysoké zastoupení romské populace. 

Některé obce jsou tímto doslova typické. Romská rodina je charakteristická vyšším 

počtem dětí a současně, oproti zbytku populace, je v ní nízké zastoupení starých osob. 

Porodnost romských žen je málo plánovaná. Bohužel problémem je časté umísťování 

těchto dětí v dětských domovech. Hlavní příčiny bývají nedostatečný příjem pro 

zajištění základních potřeb dětí, neschopnost zajistit základní péči o ně, neuspokojivá 

bytová situace romské rodiny. I v tradiční romské rodině dochází ke změnám. Vnitřní 

pevné vícegenerační sepjetí, dříve typické, pomalu mizí. Z toho vyplývající určitá 

nejistota v romské populaci se promítá i do života jejich dětí. Romové mají často pouze 

základní vzdělání a proto velmi těžko hledají uplatnění na trhu práce. 

Častým problémem je již samotný vstup romských dětí do vzdělávacího 

systému. Řada těchto dětí není připravena na povinnou školní docházku. Neúčastní se 

Předškolního vzdělávání a nejsou zvyklé na způsob výuky, domácí přípravu na 

vyučování, skupinovou formu života. Pro romské rodiče často není vzdělání hodnotou, 

Proto dostatečně nemotivují a nepodporují své děti. Vzhledem ke svému vlastnímu 

nízkému vzdělání, i když by třeba chtěli, nemohou svým dětem pomoci. Jazyková 

bariéra bývá dalším problémovým aspektem charakteristickým pro tuto menšinu. 

(Národní zpráva o rodině, 2004) 



Závěrem této kapitoly lze říci, že region Frýdlantsko odpovídá v oblasti 

demografického vývoje celkovým trendům ČR. Zvyšuje se zde průměrný věk obyvatel, 

po dlouhodobém poklesu počtu narozených dětí se po r. 2000 začala porodnost mírně 

zvyšovat. Počty obyvatel se v jednotlivých obcích v posledních více než 10ti letech 

výrazně nezměnily. Většinou dochází pouze k mírnému zvyšování počtu obyvatel. Pro 

oblast školství z toho vyplývá především nevhodnost dalšího rušení mateřských, 

základních či jiných škol, protože počty dětí vstupujících do předškolního a školního 

vzdělávání se mírně, a někde i výrazně, zvyšují a podmínky pro jejich vzdělávání by se 

rušením škol výrazně zhoršily. Školství se zde navíc výrazně dotýká problematika 

romské menšiny. 

2 .3 E K O N O M I C K Á S I T U A C E 

Tato kapitola se stručně zabývá aktuální výší hrubé mzdy, nezaměstnaností a 

jejich vývojem jako jedním ze základních ukazatelů sociálně - ekonomické situace na 

Frýdlantsku. Srovnává údaje za Liberecký kraj jako celek a údaje týkající se 

jednotlivých obcí Frýdlantska. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí 2007 byla 20 

931 Kč." 'To je o 2 504 Kč méně než je republikový průměr. Průměrná mzda v obcích 

na Frýdlantsku je ale výrazně nižší. Z toho vyplývají omezené možnosti rodin např. při 

dojíždění za volnočasovými aktivitami nebo kulturou. 

Ve druhé polovině února 2008 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 14 645 

uchazečů o zaměstnání. To je o 250 osob méně než v lednu 2008. Míra nezaměstnanosti 

byla k 29.2 2008 v celé ČR 5,94% , v Libereckém kraji 6,03 % 12>. Aktuální stav 

nezaměstnanosti v ČR, rozděleno podle krajů k 31.1. 2008, znázorňuje Tabulka 1.5. 

2 Český stat ist ický úřad 
C e s k ý stat ist ický úřad 



Tabulka 1.5 (zdroj : Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31.1.2008 
, ř, m _ Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věd ČR 

A 

flf 

Heunístéri 
uchazeči 

o zaměstnán 

z toho Mra registrované 
nezaměstnanosti v % Volná 

pracovri 
msta 

Počet 
uchazečů 
na jedno 

volné 
pracovní 

m at o 

A 

flf 

Heunístéri 
uchazeči 

o zaměstnán (losažrtdn ženy 
s podporou 
v nezaměst-

naností 
cdkon ženy mtži 

Volná 
pracovri 

msta 

Počet 
uchazečů 
na jedno 

volné 
pracovní 

m at o 
Česká ref)ii)li<a 364544 340 436 192 011 123 831 6,12 7,38 5,16 145 921 2,50 
vtom kraj: 

Hl. město Praha 17818 16 250 9 286 7 619 2,21 2,55 1,94 28 245 0,63 
Středočeský 30 252 28 426 16 548 12 672 4,36 5,62 3,45 20 268 1,49 
Jihočeský 17 437 16 026 9 228 7 857 4,73 5,70 3,99 6 930 2,52 
Plzeňský 15 091 14152 8 036 6 299 460 5,55 3,86 14 763 1,02 
Karlovarský 13 625 12 889 6 645 4 064 762 8,47 6,97 3 807 3,58 
Ústecký 50152 47 617 26 822 12164 11,17 13,90 9,18 6 493 7,77 
Libereclý 14 895 13 841 8116 5 497 6,15 7,69 5,00 4 633 3,21 
vtom okresy 

Česká Lípa 3 961 3 763 2179 1 474 7,36 9,75 5,66 864 4,58 
Jablonec n. N. 2 754 2 393 1 579 1 042 536 6,56 4,37 666 4,14 
Liberec 5 830 5 506 3125 2116 606 7,54 4,98 2 356 2,47 
Semily 2 350 2179 1 233 865 569 6,80 4,84 747 3,15 

Královéhradecký 14818 13 889 7 664 6 373 4,76 5,58 4,13 6 078 2,44 
Pardubický 16195 15 040 8 364 7 007 563 6,70 4,83 10 006 1,62 
Vysočina 17106 16 057 8 888 6 868 500 7,10 5,01 5 546 3,08 
Jihomoravský 45 304 42 415 24 032 15 504 7,03 8,51 5,89 15161 2,99 
Olomoucký 24 769 23167 13 054 8 941 7,11 8,57 6,00 5199 4,76 
Zlínský 20 739 19 156 11 260 7 281 620 7,56 5,13 6 864 3,02 
Moravskoslezský 66 043 61 511 34 068 15 685 9j63 11,51 8,22 11 928 5,54 

Počet uchazečů o zaměstnání k 29.2.2008 v Libereckém kraji znázorňuje 

Tabulka 1.6. 

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti od ledna 2007 do ledna 2008 ukazuje Graf 

1.9. Právě v libereckém okrese je největší počet nezaměstnaných v kraji, z toho přes 

1100 nezaměstnaných je na Frýdlantsku. Většina nezaměstnaných má základní vzdělání 

nebo střední odborné vzdělání s výučním listem. Absolventi tvoří 4,9% registrovaných 

uchazečů o zaměstnání. Dlouhodobě nezaměstnaní (déle než jeden rok) tvoří 33,83 % 

nezaměstnaných. Vysoká míra nezaměstnanosti se podílí na celkově horší životní 

úrovni v tomto regionu než jaká je ve velkých městech. 



Tabulka 1.6 (zdroj : Český statistický úřad - Liberec) 

Uchazeči o zaměstnáni v okresech Libereckého kraje k 29. 2. 2008 

• uchazeči o zaměstnání celkem o dosažitelní uchazeči o zaměstnání 

• uchazečky o zaměstnání - ženy • uchazeči o zaměstnání - absolventi a mladiství 

• uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením • uchazeči o zaměstnání s nárokem na podporu 

Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily 

V regionu Frýdlantsko se počet nezaměstnaných pohybuje od několika desítek 

až po stovky osob na jednu obec. Viz Tabulka 1.7 - Počet uchazečů o zaměstnání 

v obcích na Frýdlantsku. Vysoká míra nezaměstnanosti a zároveň nízká průměrná mzda 

jsou kombinací charakterizující problematickou ekonomickou situaci v této části 

Libereckého kraje. 

Míra nezaměstnanosti v obcích Frýdlantského výběžku je o 4% až 20% vyšší 

než v Libereckém kraji jako celku. Její hodnoty jsou patrné z Tabulky 1.8 . Například 

v obci Horní Řasnice byla míra nezaměstnanosti k 31.12.2006 dokonce 27,4% oproti 

hodnotě 7,29% v Libereckém kraji. 

Shrnu - li tedy zjištěné údaje, vyplývá z nich nutnost přizpůsobit školství v 

regionu, včetně minimálních preventivních programů, ve velké míře špatné ekonomické 

situaci obyvatelstva. Ta j e daná velmi vysokou mírou nezaměstnanosti a zároveň 

nízkými platy. 

V regionu se také objevuje problém dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 1 

rok). Důsledkem tohoto jevu je zhoršení psychického stavu i sociální situace jedince. 

Zhoršuje se tak možnost uplatnění na trhu práce. V tomto směru je Frýdlantsko 

neohroženější region Libereckého kraje. 



Další zásadní charakteristikou ekonomické situace oblasti je dojíždění. Na 

Frýdlantsku měl dlouhou tradici především sklářský a textilní průmysl (Vinklát-Filipová 

2007), ale většina bývalých továren již dnes neexistuje. Objevuje se zde nový směr 

strojírenského průmyslu - odvětví automobilové výroby. Vývoj v oblasti služeb a 

cestovního ruchu není v takovém růstu jako v jiných regionech České republiky. I to 

jsou důvody, proč velká část ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí do zaměstnání 

do větších měst. 

Tabulka 1 . 7 - Počet uchazečů o zaměstnání v obcích na Frýdlantsku k 31.12. 2006 
(zdroj: Český statistický úřad - Liberec) 

Název obce 

Ekonomicky 
aktivní 
(podle 
výsledku 
SLDB 2001) 

Uchazeči o zaměstnání 
k 31. 12. 

Název obce 

Ekonomicky 
aktivní 
(podle 
výsledku 
SLDB 2001) 

2001 2002 2003 2004 

2005 2006 Název obce 

Ekonomicky 
aktivní 
(podle 
výsledku 
SLDB 2001) 

2001 2002 2003 2004 
celkem 

z toho 
dosaži-
telní 

celkem 
z toho 
dosaži-
telní 

Bílý Potok 296 48 48 54 46 64 59 56 54 

Bulovka 408 77 95 112 104 106 103 91 91 

Černousy 165 36 33 36 52 49 46 37 35 

Dětřichov 325 40 54 57 60 53 52 54 52 

Dolní Řasnice 262 48 46 50 41 37 37 37 35 

Frýdlant 4 052 430 498 552 522 522 497 490 469 

Habartice 242 16 33 41 42 45 45 31 30 

Hejnice 1 449 160 172 207 203 188 182 175 169 

Heřmanice 103 14 18 21 11 12 11 14 14 

Horní Řasnice 113 29 35 21 25 27 26 33 31 

Jindříchovice p.S. 248 43 60 73 66 53 46 60 57 

Krásný Les 198 29 31 25 27 29 26 30 30 

Kunratice 206 35 44 42 44 33 31 22 22 

Lázně Libverda 247 35 31 36 40 38 37 27 27 

Nové Město p.S. 2 070 308 353 426 421 387 369 342 324 

Pertoltice 106 12 18 24 29 19 18 22 22 

Raspenava 1 447 235 247 279 271 260 253 230 226 

Višňová 672 111 128 112 105 102 99 87 86 



Tabulka 1.8 - Míra nezaměstnanosti v obcích na Frýdlantsku (zdroj: Český statistický 
úřad - Liberec) 

Název obce 

Míra nezaměstnanosti v % 
k 31. 12. 

Název obce původní 
metodika nová metodika Název obce 

2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 

Bílý Potok 16,2 16,2 18,2 15,5 21,6 19,9 18,2 

Bulovka 18,9 23,3 27,5 25,5 26,0 25,2 22,3 

Černousy 21,8 20,0 21,8 31,5 29,7 27,9 21,2 

Dětřichov 12,3 16,6 17,5 18,5 16,3 16,0 16,0 

Dolní Řasnice 18,3 17,6 19,1 15,6 14,1 14,1 13,4 

Frýdlant 10,6 12,3 13,6 12,9 12,9 12,3 11,6 

Habartice 6,6 13,6 16,9 17,4 18,6 18,6 12,4 

Hejnice 11,0 11,9 14,3 14,0 13,0 12,6 11,7 

Heřmanice 13,6 17,5 20,4 10,7 11,7 10,7 13,6 

Horní Řasnice 25,7 31,0 18,6 22,1 23,9 23,0 27,4 

Jindříchovice p.S. 17,3 24,2 29,4 26,6 21,4 18,5 23,0 

Krásný Les 14,6 15,7 12,6 13,6 14,6 13,1 15,2 

Kunratice 17,0 21,4 20,4 21,4 16,0 15,0 10,7 

Lázně Libverda 14,2 12,6 14,6 16,2 15,4 15,0 10,9 

Nové Město p.S. 14,9 17,1 20,6 20,3 18,7 17,8 15,7 

Pertoltice 11,3 17,0 22,6 27,4 17,9 17,0 20,8 

Raspenava 16,2 17,1 19,3 18,7 18,0 17,5 15,6 

Višňová 16,5 19,0 16,7 15,6 15,2 14,7 12,8 

Graf 1.9 (zdroj: Český statistický úřad - Liberec) 

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v Libereckém kraji 
od počátku roku 2007 do ledna roku 2008 
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2.4 K R I M I N A L I T A 

Krátká kapitola se zabývá výskytem kriminality - trestných činů na Frýdlantsku. 

Typ kriminality a její výskyt udává směr zaměření prevence sociálně patologických 

jevů na základních školách v regionu. 

Z hlediska sledování výskytu trestných činů je hlavním zdrojem informací 

Policie ČR. Ta rozděluje tento region do tří obvodů, odpovídajících umístění policejních 

stanic - Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem. Celkový výskyt trestných činů 

v roce 2006 byl 356 v obvodu Frýdlant (znázorňuje Graf 1.10), z toho bylo objasněno 

68%. 

Celková kriminalita 

• Spácháno •Ob jasněno 

Graf 1.10 - celková kriminalita v obvodu Frýdlant v Čechách 
( zdroj: statistiky Policie ČR) 

Převládala zde majetková trestná činnost (vloupání do rekreačních objektů v 

Přilehlých obcích, vloupání do restaurací, prodejen, krádeže osobních motorových 

vozidel a vloupání do nich). Zjištěných násilných trestných činů bylo v roce 2006 

celkem 26. Za rok 2006 bylo evidováno 392 přestupků. V blokovém řízení byla uložena 

částka ve výši 259.950,- Kč. Opět převládají majetkové přestupky (krádeže benzinu ze 

zaparkovaných vozidel, krádeže jízdních kol, drobné krádeže v prodejnách - Penny, 

krádeže mobilních telefonů na školách, hernách). Dále jsou to přestupky na úseku 



veřejného pořádku (fyzická napadení v restauracích a hernách, fyzická napadení mezi 

rodinnými příslušníky). 

Prevenci kriminality v rámci obvodu Frýdlant koordinuje manager prevence 

kriminality města Frýdlant. Součástí projektu Programu prevence kriminality města 

Frýdlant je Schránka důvěry (od r. 2003), Program na zabezpečení budov na 

Frýdlantsku (od r. 2003) a Městský kamerový dohlížecí systém (od r. 2005). Dalšími 

projekty je např. KADEMF (Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě) od r. 2004, 

společné besedy Policie ČR a oddělení sociálně právní ochrany na školách a společné 

kontroly Městské policie Frýdlant, Policie ČR a obecního živnostenského úřadu v 

hernách a dalších provozovnách (restaurace, bary). 

Celkový výskyt kriminality v obvodu města Hejnice znázorňuje Graf 1.11 . 

V roce 2006 bylo v obvodu Hejnice šetřeno celkem 170 trestných činů. Z toho bylo 68 

majetkových trestných činů a 21 násilných trestných činů. Zbytek tvořila obecná, 

hospodářská a mravnostní kriminalita. 

Celková kriminalita 

• Spácháno BObjasnéno 

Graf 1.11 - celkový výskyt kriminality v obvodu Hejnice (zdroj: statistiky Policie ČR) 

V obvodu Nové Město pod Smrkem bylo v roce 2006 šetřeno celkem 127 

trestných činů. Počty trestných činů v jednotlivých měsících roku 2006 jsou uvedeny 
v Grafu 1.12 
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Graf 1.12 - celkový výskyt kriminality v obvodu Nové Město pod Smrkem (zdroj: 

statistiky Policie ČR) 

Na Frýdlantsku se tedy vyskytují téměř všechny typy trestných činů. Nejvíce 

propracovaný systém prevence i řešení kriminality má město Frýdlant a do jeho obvodu 

spadající obce. Prevence kriminality by se měla v činnosti školních metodiků, a tím také 

v tvorbě minimálních preventivních programů, objevit z různých hledisek. Jedním je 

nutnost seznámení žáků a studentů s vlastními právy i povinnostmi, ale také např. s 

problematikou osobního bezpečí a dovednosti jak řešit situace, když se stanou svědkem 

nějakého trestného činu. Nesporně je to jedna ze základních složek, na které se prevence 

na základních školách musí zaměřit. 

2.5 Ž I V O T N Í S T Y L D Ě T Í A M L Á D E Ž E 

Leden Únor Březen Duben Kvéten Červen Červenec Srpen Záři 

• Spácháno • Objasněno 

ftíjen Listopad Prosinec 

Kapitola o životním stylu dětí a mládeže v Libereckém kraji se soustředí na 

Problematiku výskytu kouření, pití alkoholu a zneužívání dalších návykových látek u 

žáků a studentů základních a středních škol. Vývoj a současná situace v této oblasti 

ukazují, že míra efektivity minimálních preventivních programů často není dostatečná. 

Měly by být podnětem pro další zdokonalení činnosti metodiků prevence ve všech 

směrech a podnětem pro školy jako takové. V závěrečném shrnutí této kapitoly jsou 

zahrnuty také souvislosti mezi výsledky šetření a problematikou prevence sociálně 

Patologických jevů včetně užívání návykových látek a vhodností jejího zařazení do 
vÝuky v určitém věku žáků. 



2.5.1 V Ý Z K U M N É Š E T Ř E N Í 

Východiskem pro tuto část diplomové práce jsou výsledky výzkumného šetření, 

prováděného Krajskou Hygienickou Stanicí (KHS) Libereckého kraje, probíhajícího od 

března do června 2007 na vybraných ZŠ a SŠ ve všech okresech Libereckého kraje. 

Šetření, které proběhlo na 64 základních školách a 15 středních školách, 

sledovalo zkušenosti a postoje 1644 žáků a studentů v oblasti kouření, alkoholu a drog. 

Takto zaměřené výzkumné šetření je prováděno opakovaně od roku 2003. Údaje 

získané z posledního dotazníku jsou v tabulkách porovnány s vývojem v minulých 

letech. Vedly mě k zamyšlení, jakým způsobem děti a dospívající utrácí své kapesné a 

tráví svůj volný čas. Je pochopitelné, že v lokalitách, kde je menší nabídka zájmových 

činností a kulturních programů, jsou žáci více ohroženi tím, že budou čas trávit 

rizikovým způsobem. Frýdlantsko je mezi nimi. 

2 .5.2 P E N Í Z E N A V L A S T N Í Ú T R A T U 

Úvodní část výzkumného šetření věnovaná výši kapesného, které mají žáci 8. 

tříd vybraných ZŠ na měsíc k dispozici, byla prováděna v roce 2007 poprvé. Nelze tedy 

údaje porovnat s výší průměrné částky, kterou měli žáci pro vlastní potřebu v minulých 

letech. 

Žáci 8. tříd vybraných ZŠ v Libereckém kraji měli v r. 2007 kapesné průměrně 

357,- Kč měsíčně. Více peněz dostávají chlapci než děvčata a to v průměru o 128,- Kč 

měsíčně. Většina žáků (87%) dostává kapesné pouze od rodičů, ostatní mají část 
z jiných zdrojů. 

Pro srovnání ještě uvádím: Studenti 2. ročníků měli průměrně pro vlastní potřebu 

1060,- Kč. Opět dostávají chlapci větší kapesné než dívky (chlapci průměrně o 336,- Kč 

více ). Pouze od rodičů získává peníze 83% středoškoláků, 50% uvádí, že získávají 

Peníze také jiným způsobem. Dotazník již nezkoumá za co děti a studenti peníze utrácí. 

2 .5 .3 K O U Ř E N Í 

Problematikou kouření se zabývá druhá část výzkumu. Z ní vyplývá, že 74,4 % 

žáků 8.tříd ZŠ již někdy zkusilo kouřit, poprvé to bylo v průměru v 11,2 letech. 

V době šetření kouřilo 25,1 % ze sledovaných dětí, z toho vetší počet dívek. 

Vývoj průměrného počtu kuřáků v 8.třídách ZŠ v Libereckém kraji a průměrného počtu 

vykouřených cigaret ukazuje Graf 1.13. 
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Graf 1.13 - Kouření v 8. třídách ZŠ , Liberecký kraj (zdroj: KHS Liberec) 

Nejvíce žáků kouří v okresu Jablonec nad Nisou a to 30,4% a také vůbec nejvíce 

dívek v kraji - 35,2 %. V tomto okrese stoupá počet kuřáků od r. 2003. Největší počet 

chlapců, kteří kouří, je v okrese Česká Lípa. V roce 2007 v 8. třídách vybraných 

základních škol kouřilo 27,8 % chlapců. V Libereckém okrese, který zahrnuje i mnou 

sledovaný Frýdlantský region, kouřilo v době posledního šetření průměrně 23% žáků 8. 

tříd sledovaných základních škol. Žáci, kteří kouří, vykouřili průměrně 37 cigaret za 

týden. Průměrný počet vykouřených cigaret týdně se od r. 2003 zvyšuje. V Libereckém 

kraji jako celku je to v současnosti 38 cigaret týdně. Maximální počet vykouřených 

cigaret u žáků 8. tříd byl dokonce 270 ks. 

Z dotazníků vyplývá, že v rodinách žáků 8. tříd kouří průměrně 33,2% matek, 

ještě více otců, průměrně 45,9%, a doma se kouří v každé třetí rodině těchto žáků. 

2.5.4 A L K O H O L 

Alkohol zkusilo pít podle posledního výzkumu téměř 95% žáků 8. tříd. 

Průměrný věk, kdy poprvé pili alkohol, je totožný s věkem, kdy poprvé zkusili kouřit: 

11,2 let. Ve srovnání s předchozími roky se tento věk nemění. 

Na otázku jak často děti pijí alkohol, odpovědělo jednou a vícekrát týdně 7,6% 

dětí, v Libereckém okrese 7,8% (nejvíce chlapci v okrese Semily 12,5%). A jednou a 



vícekrát za měsíc 23,5% dotazovaných žáků. Počet těchto žáků se trvale od r. 2003 

zvyšuje. V libereckém okrese je jich nejméně. Frekvenci pití alkoholu u žáků 8. tříd 

najdete v Grafu 1.14 

Frekvence pití alkoholu žáky 8.tříd - vývoj 
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Graf 1.14 Pití 

V 8. třídách v okrese Liberec 18,4% dětí uvedlo, že byli 2x a vícekrát v životě 

opilí (zvýšení z 12% v r.2006). V posledním měsíci bylo opilých 13% dětí, v posledním 

týdnu 6,1 %. Poprvé opilí byli průměrně ve věku 1 2 - 1 3 let. Tento údaj je stejný jako 

v předchozích letech. Mezi dívkami a chlapci není výrazný rozdíl. 

2 .5 .5 J I N É D R O G Y 

Jiná návyková látka než alkohol nebo cigarety byla nabídnuta 35,7% žáků 8. tříd 

ZŠ Libereckého kraje. Byla nabízena kamarádem (52,8%), někým z blízkého okolí 

(27,6%), cizí osobou (19,2%), spolužákem (16,8%), někým v rodině (3,4%). Na otázku, 

kde byla droga nabízena, ze čtyřech možností - doma, ve škole, na ulici, jinde, děti 

uvedly nejčastěji jinde (56%) nebo na ulici (41,4%), ve škole jen 7,3% dětí a doma 

Pouze 2,2% . 

Vývoj nabídky nelegálních návykových látek dětem, počet dětí, které drogu 

zkusily a které ji pravidelně užívají, je zobrazen v Grafu 1.15 - nabídka, vyzkoušení a 

opakované užívání drog v Libereckém kraji. 

2003 2004 2005 2006 2007 

1x a vícekrát týdné (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 

1x a vícekrát měsíčně 

alkoholu v 8.třídách ZŠ, Liberecký kraj (zdroj: KHS Liberec) 
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Graf 1.15 - nabídka, vyzkoušení a opakované užívání drog v Libereckém kraji (zdroj: 

KHS Liberec) 

V roce 2007 bylo zjištěno, že drogu někdy zkusilo 17,4% z dotazovaných dětí. 

V Libereckém okrese to bylo 15,1% z toho 13,5% dívek a 16,7% chlapců. Oproti loňsku 

se počet dětí, které drogu zkusily, mírně zvýšil. Průměrný věk, kdy drogu zkusily, byl 

13,3 let. Tedy stejně jako v minulých letech. Nejčastěji děti zkusily marihuanu. 

Opakované užití návykové látky potvrdilo v kraji 8,8% (115 z celkového počtu 

dotazovaných) dětí, v okrese Liberec 7,3% (38 dětí). Počet těchto dětí v průběhu 

sledovaných let kolísá. Frekvence užívání se liší, nejčastěji uvádí jednou a vícekrát 

měsíčně. Nejvíce dětí užívá drogu s kamarády a to kdykoli je příležitost (což ale spadá 

do kategorie jednou a vícekrát měsíčně) a nebo o víkendech. Většina dětí, které 

opakovaně užívají drogu, napsala, že užívají stále stejnou drogu, menší počet drogu 

střídá a někteří doslova experimentují. Asi 10% těchto dětí současně s drogou pije také 

alkohol. Nejčastěji si drogu kupují. Méně často děti uvedly, že ji získávají od kamaráda 

nebo si ji sami pěstují. Ti, co si ji kupují utratí, za ni měsíčně průměrně 308,- Kč. Více 

než 5% dotazovaných dětí ze základních škol si nemyslí, že jsou nelegální návykové 

látky škodlivé. Některé uvádí jejich léčivé účinky. Asi polovina těch, co drogu 

vyzkoušely, uvedly, že ji pravděpodobně někdy znovu zkusí. 

Poslední část dotazníku se zabývala otázkou, zda žáci bývají ve škole pod 

vlivem alkoholu nebo drog. 9,3% dětí uvedlo, že již někdy byly ve škole pod vlivem 

alkoholu, 7,6% dětí bylo někdy pod vlivem marihuany a 0,6% pod vlivem jiné drogy. 

Nejvíce dětí ve škole nebo jejím okolí kouří, a to 17,2% žáků 8. tříd. 



2.5 .6 S H R N U T Í 

Záci 8. tříd ZŠ v Libereckém kraji mají průměrně kapesné ve výši 357,- Kč 

měsíčně. Pro preventivní programy tvořené školními metodiky prevence je podstatné, že 

děti mají k dispozici určité finanční částky pouze pro vlastní potřebu (nezahrnují jízdné, 

stravenky apod.). Kapesné bez konkrétního účelu užití může být pro dítě přínosem, 

pokud je využije ke svému rozvoji - např. návštěva kina, divadla, muzea, zakoupení 

knihy atd., ale také jeho ohrožením, zvlášť pokud rodiče nekontrolují způsob jeho 

použití. Rizikem je nezodpovědné utrácení peněz za alkohol či cigarety. 

Děti začínají kouřit v jedenácti letech a tato věková hranice se nemění. Poprvé 

opilé bývají děti mezi dvanáctým a třináctým rokem. Ti, co mají již zkušenost s drogou, 

uvádí, že ji získaly průměrně také ve třinácti letech. 

Průměrný počet vykouřených cigaret týdně (z 25 ks v r. 2003 na 38ks týdně v r. 

2007) stále roste a také počet dětí, které pravidelně jednou a vícekrát měsíčně pijí 

alkohol (z 16,9% v r. 2003 na 23,5% v r. 2007), se zvyšuje. 

Zkušenosti s drogou má 17,4% dětí. Poprvé ji v průměru vyzkoušely ve 13 

letech. Nejčastější zkušenost je s marihuanou. 8,8% dětí drogu užívá opakovaně. 

Některé děti (9,3%) byly již někdy přímo ve škole pod vlivem alkoholu, marihuany 

(7,6%), drog (0,6%). 

První seznámení s problematikou návykových látek včetně tabáku je v rámci 

prevence sociálně patologických jevů řazeno ve 3. třídě. Vzhledem k věku prvních 

zkušeností s kouřením, alkoholem i drogami je toto optimální. Otázkou je, zda forma je 

vhodná a výsledek prevence je dostatečný. 

Pro tvorbu a realizaci preventivních programů dále vyplývá důležitost 

zaměření na oblast nácviku sociálních dovedností - vytvořit si dovednosti potřebné pro 

zodpovědné rozhodování (schopnost odmítnout drogu,..) a tím ochranu vlastního zdraví 

i zdraví druhých. Druhým o k r u h e m je zaměření prevence na trávení volného času dětí a 

dospívajících. Nutností v rámci činnosti základních škol je tedy nabídka dostupných a 

pestrých volnočasových aktivit. 



2.6 Š K O L S T V Í N A F R Ý D L A N T S K U 

Další podstatnou částí diplomové práce je charakteristika historie i současnosti 

školství ve sledovaném regionu. Historický i aktuální vývoj školství a jeho zaměření do 

budoucnosti jsou zásadní pro prostředí práce školních metodiků prevence. 

2.6.1 H I S T O R I E Š K O L S T V Í N A F R Ý D L A T S K U 

V této podkapitole se stručně věnuji historii školství na Frýdlantsku vzhledem 

k zaměření práce právě na tento region. 

Základy frýdlantského školství byly položeny již v 18. století. V roce 1774 byl 

vydán Všeobecný školský řád, který zavedl povinnou školní docházku. Na Frýdlantsku 

a Liberecku přispěl významnou měrou k rozšiřování povinné školní docházky držitel 

panství Kristián Filip Clam - Gallas, který podporoval vzdělávání učitelů a pedagogicky 

schopných duchovních, připomínal obcím "povinnost starat se o školy i chudé žáky". 

„ Ve 40. letech 19. století existovalo na celém Frýdlantském panství již 26 škol, ale 

jejich kapacita byla vzhledem ke stoupajícímu počtu žáku nedostatečná."(3' Po roce 

1896 následoval další rozvoj školství vyplývající z vydání říšského školského zákona, 

který prodloužil povinnou školní docházku na 8 let a jímž byly zřizovány měšťanské 

školy. Na Frýdlantsku pak vznikly postupně 3 tzv. živnostenské pokračovací školy -

v Hejnicích (1893), v Raspenavě a v Novém Městě pod Smrkem (1910) a první školy 

odborné navazující na rozvoj průmyslu. 

Až do vyhlášení Československa se na Frýdlantsku nepodařilo založit ani 

jedinou českou školu. Německý útlak zde byl příliš silný. „Prvníčeská jednotřídníškola 

se čtyřmi postupnými odděleními pro 64 dětí byla otevřena 1.9.1919 v Hejnicích. 

Sloužila i dětem z Bílého Potoka, Lužce a Pekla. „( 4 ) Následovalo pak založení 

českých škol ve Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Jindřichovicích pod Smrkem a 

Raspenavě. Pokud chtěly české děti pokračovat ve studiu na střední škole, musely 

dojíždět do Liberce, kde bylo otevřeno české gymnázium (1919) a průmyslová škola 

chemická (1937). Po začátku války v říjnu 1938 byly všechny české školy zrušeny. 

3 Anděl, R. - Karpaš, R. a kolektiv: Frýdlantsko-minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 
hor.Liberec : nakl.555, 2002,str. 99-101 a 120, ISBN 80-86424-18-9. 
4 Anděl, R. - Karpaš, R. a kolektiv: Frýdlantsko-minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských 
hor.Liberec : nakl.555, 2002,str. 99-101 a 120, ISBN 80-86424-18-9. 



Po 2.světové válce, ve školním roce 1945/46, bylo na Frýdlantsku otevřeno 33 

základních škol v těchto obcích : Albrechtice, Andělka, Arnoltice, Bílý Potok, 

Bulovka,Černousy, Dětřichov, Dětřichovec, Dolní Oldříš, Dolní Řasníce, Frýdlant 1, 

Frýdlant 2, Habartice, Háj,.Hajniště, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasníce, Jindřichovice 

p.S., Krásný Les, Kristiánov, Kunratice, Lázně Libverda, Ludbíkov, Lužec, Nové Město 

p.Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Srbská, Údolí, Ves, Větrov, Víska, Višňová a zvláštní 

škola Frýdlant. 

Spolu s příchodem nových obyvatel stoupal postupně počet žáků. Měšťanské 

školy existovaly čtyři - dvě ve Frýdlantu, jedna v Hejnicích a jedna v Novém Městě pod 

Smrkem. Hlavním problémem v té době byl nedostatek učebních prostor a zchátralost 

objektů. V následujících letech prošly hlavně školy ve Frýdlantu rekonstrukcí a v r. 1986 

zde byla otevřena centrální školní kuchyně. V 70. a 80. letech došlo k ubývání dětí a 

proto také k uzavření řady škol. Nyní existuje na Frýdlantsku 15 základních škol. 

Střední školy existovaly v roce 1945 na Frýdlantsku čtyři: Masarykova střední 

škola a Zemědělská škola ve Frýdlantu, dále školy v Hejnicích a Novém Městě pod 

Smrkem. Do současnosti z nich nezůstala ani jedna. Byly přejmenovány nebo zrušeny. 

2 .6 .2 S O U Č A S N É Š K O L S T V Í N A F R Ý D L A T S K U 

Tato kapitola se zabývá aktuální situací ve školství v regionu Frýdlantsko. Při 

jejím zpracování jsem vycházela z dokumentů Odboru Školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu Libereckého kraje. („Školy a školská zařízení v Libereckém kraji" a " Výroční 

zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2005 -

2006"). 

Uvádím zde přehled základních a středních škol rozdělených podle zřizovatele. 

Dále se věnuji spokojenosti či nespokojenosti dětí-žáků 2.stupně na základních školách, 

zdrojem informací je „Šetření školní zátěže u dětí 7. tříd vybraných ZŠ Libereckého 

kraje v roce 2007" prováděné Krajskou hygienickou stanicí (KHS) Liberec. 

Školy na Frýdlantsku lze rozdělit podle zřizovatele na školy a školská zařízení 

zřízená Libereckým krajem: Gymnázium Frýdlant, Střední škola hospodářská a lesnická 

Frýdlant, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant pracoviště Hejnice (dříve 

Střední odborné učiliště Hejnice), ZŠ Nové město pod Smrkem, Dětský domov Frýdlant 

- Větrov. 



Dále školy a školská zařízení zřizovaná obcemi: ZŠ a MŠ Dětřichov, ZŠ a MŠ 

Bílý Potok, ZŠ a MŠ Hejnice, ZŠ a MŠ Bulovka, ZŠ a MŠ Dolní Řasnice ZŠ, MŠ, ZŠ a 

ZUŠ Frýdlant (Železná 824), ZŠ a MŠ Raspenava, ZŠ a MŠ Višňová, ZŠ a MŠ Nové 

Město pod Smrkem, ZUŠ Nové Město pod Smrkem, Středisko volného času „ROROŠ", 

ZS a MŠ Lázně Libverda, ZŠ a MŠ Krásný les, ZŠ a MŠ Kunratice, ZŠ a MŠ 

Jindříchovice pod Smrkem, ZŠ a MŠ Habartice, Základní škola praktická a speciální 

Frýdlant. Celkem je tedy na Frýdlantsku 14 základních škol, 2 střední školy a jedna 

Základní škola praktická a speciální. S tím, že ZŠ Frýdlant zahrnuje tři samostatné 

budovy, tři samostatná pracoviště, vedená zástupci (-kyněmi ředitele) - ZŠ Frýdlant 

v ulici Husova,v ulici Bělíkova a v ulici Purkyňova. Počty žáků těchto pracovišť jsou 

vedeny samostatně a tak jsou zaznamenány také v Tabulce 1.16. 

Tabulka 1.16 - počty žáků a učitelů na ZŠ na Frýdlantsku 

Základní školy - Frýdlantsko 
Školní ro k 2007/2008 

škola počet žáků 
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ZŠ Bělíkova, Frýdlant 306 82 10,3 
ZŠ Husova, Frýdlant 281 
ZŠ Purkyňova, Frýdlant 330 
ZŠ Husova, Frýdlant 75 15 6,2 

ZS Bílý Potok 35 4 2,6 

ZS Bulovka 27 4 0,4 

ZS Dětřichov 44 6 1,7 

ZS Dolní Řasnice 63 7 1 

ZŠ Habartice u Frýdlantu 46 5 1,4 

ZŠ Lázeňská. Hejnice 365 23 2,4 

ZŠ Jindříchovice pod Smrkem 26 3 1 

ZS Krásný Les 8 2 0 

ZS Kunratice 10 2 0,7 

ZŠ Lázně Libverda 22 4 2,4 

ZŠ Tylova, Nové Město p.Sm. 354 22 3 

ZS Fučíkova, Raspenava 250 25 0,8 

ZŠ Višňová 1 145 15 2,9 



Tabulka 1.17 - Počet škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Libereckého kraje, 
stav k 31. 8. 2006. 
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MŠ 41 2 4 18 5 6 5 11 9 16 117 

ZŠ 30 3 5 16 11 5 5 8 7 12 102 

ZŠ a MŠ 12 11 9 16 4 5 1 8 9 7 82 

ZŠ a SŠ 1 1 1 3 

ZŠ a ZUŠ 1 1 

ZŠ, ZUŠ a MŠ 1 1 2 

ZUŠ 3 1 2 4 2 1 1 14 

ŠJ 1 1 1 3 

Celkem 90 20 22 58 20 17 11 32 28 37 335 

Počty žáků a učitelů na základních školách na Frýdlantsku ve školním roce 

2007/2008 ukazuje Tabulka 1.16. Celkový počet žáků na všech základních školách 

v regionu v tomto školním roce je 2387. Průměrně je na jedné základní škole tedy 140 

žáků. Nejmenší počty žáků jsou na školách v malých obcích, kde je pouze 1.stupeň (ZŠ 

Lázně Libverda 22, ZŠ Kunratice 10, ZŠ Bulovka 27,..). Na základních školách je 219 

učitelů. Z toho je 43 nekvalifikovaných. Průměrně na jednoho učitele připadá asi 11 

žáků. 

Pro srovnání uvádím tabulku s počty škol a školských zařízení v Libereckém 

kraji jako celku, rozdělených podle obcí, pod které spadají. - Tabulka 1.17. 

V Libereckém kraji bylo na konci srpna 2006 celkem 335 škol a školských 

zařízení. Nejsou v tom zahrnuty školy střední, vyšší odborné, soukromé ani vysoké 

Školy. Tabulka 1.17 uvádí pouze školy a zařízení zřizovaná obcemi v Libereckém kraji. 
Jaké je prostředí na základních školách na Frýdlantsku, jako části Libereckého kraje, 

naznačují do určité míry výsledky výzkumného šetření „Sledování školní zátěže u dětí 

7.tříd vybraných ZŠ Libereckého kraje 2007". Tento výzkum prováděla Krajská 

hygienická stanice Liberec v průběhu měsíců dubna a května roku 2007 na vybraných 

základních školách. Šetření se zúčastnilo celkem 652 dětí, z toho 363 chlapců a 289 
d 'vek. Probíhalo na 15 městských a 16 venkovských školách. Stejné šetření probíhalo 

Již několikrát od roku 1997. 



V ý z k u m s l e d o v a l v p r v n í č á s t i n e u r o t i c k é p o r u c h y a s t a v y ú z k o s t i u d ě t í 7 . t ř í d , 

v druhé pak hodnotil sociální klima ve třídách těchto dětí. Všechna zjištění mi mohou 

pomoci v hodnocení a směřování minimálních programů prevence a celkově výchovy 

ke zdraví na skutečné potřeby žáků základních škol na Frýdlantsku. 

Většina sledovaných dětí prožívá určitou formu všeobecné úzkosti (55,7% 

chlapců a 44,3% dívek). U chlapců se tyto problémy objevují častěji než v minulých 

letech, u dívek naopak celková úzkost klesla. Všeobecnou úzkostí je myšleno např. 

napětí a problémy v rodině či ve společnosti jako takové. Viz Tabulka 1.18. (údaje o 

výskytu poruch uvedeny v %) 

Tabulka 1.18 - všeobecná úzkost u žáků 7.tříd ZŠ (zdroj: KHS Liberec) 

žádné 
poruchy 

2002 2004 2007 

mírné poruchy 

2002 2004 2007 

vážné poruchy 

2002 2004 2007 

celkem 

2002 2004 2007 
kluci 3.4 5,4 6,1 43,6 48,2 43,8 53 46,5 50,1 46,9 49 55,7 

holky 7,1 8.4 4,5 37,3 36 32,9 55.6 55,6 62,6 53,1 51 44,3 

celkem 5,3 6,9 5,4 40,3 42 39 54,4 51,1 55,7 100 100 100 

Samotnou školní úzkostí trpí také více jak polovina žáků 7. tříd, ale většinou se 

jedná o poruchy mírné. Vážnými poruchami trpí 25% chlapců a 27% děvčat. Mezi 

školami jsou velké rozdíly (např. škola s 0% vážných poruch úzkosti a naopak škola 

s 61% vážných poruch), vyplývající nejspíš z mnoha příčin včetně individuálního 

přístupu pedagogů k dětem. Jako pozitivní můžeme hodnotit to, že od r. 2004 se zvýšil 

počet chlapců bez poruch školní úzkosti. 

Rozdíly, které byly ve výskytu všeobecné i školní úzkosti mezi venkovskými a 

městskými školami v minulých letech, již téměř zmizely. Výskyt všeobecné úzkosti 

v roce 2007 srovnávající tyto 2 typy škol je patrný v Tabulce 1.19. 



Tabulka 1.19 - Všeobecná úzkost v %, srovnání venkovských a městských škol (zdroj: 

KHS Liberec) 

žádné poruchy mírné poruchy vážné poruchy celkem 

město venkov město venkov město venkov město venkov 

kluci 9.4 2,7 38,7 48,9 51,9 48,4 54,2 57,2 
holky 5,2 3,7 32,7 33,1 62,1 63,2 45,8 42,8 

celkem 7,5 3,1 35,9 42,1 56,6 54,7 100 100 

Sociální klima ve třídě bylo hodnoceno 5 různými parametry. Jsou to ukazatelé 

spokojenosti, soudržnosti, třenic, soutěživosti a obtížnosti učení. Maximální výše 

indexu je u daného parametru 15. Děti tedy uváděly index 0-15 podle pravidla, čím 

vyšší spokojenost, tím vyšší index, čím více třenic tím více bodů, atd. Atmosféra ve 

třídě je tím lepší, čím více bodů získala v parametru spokojenost a soudržnost, a čím 

méně bodů v ostatních ukazatelích. 

Při srovnání s rokem 2004 - Tabulka 1.20 nedošlo k výrazným změnám. 

V tabulce jsou průměrné počty bodů z hodnocení sociálního klimatu vybraných 7.tříd 

ZŠ Libereckého kraje, okresu, venkovských a městských škol. 

Tabulka 1.20 - Sociální klima třídy v r.2004 a 2007. (zdroj: KHS Liberec) 

Spokojenost Třenice Soutěživost obtížnost soudržnost 
učeni. 

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 
kraj kluci 9,9 9,6 12,4 12,5 11,9 11,9 10,3 10,2 8 7,7 

holky 9,7 9,3 12,5 12,7 12,2 12.5 10 10 8,3 7.8 

celkem 9,8 9,4 12,5 12,6 12 12,2 10,1 10,1 8,2 7,7 

Liberec kluci 9,8 9.9 12,7 11,9 12,3 11,6 10,6 9,8 7,9 8,2 

holky 9,6 9,6 12,7 12,4 12,3 12,2 10 9,8 8,4 8,4 

celkem 9,7 9,7 12,7 12.2 12,3 11,9 10,3 9,8 8,2 8,3 

venkovské kluci 10 10,2 12,2 12,2 11,9 11,9 10,1 9,9 8,4 8,7 

školy holky 9,6 10,2 12,5 11,8 12,1 12,3 10 9,5 8,6 8,7 

celkem 9,8 10,2 12,4 12 12 12,1 10 9,7 8,5 8,7 

městské kluci 9,8 8,8 12,7 12,8 11,9 11,8 10,5 10,6 7,7 6,7 

školy holky 9,7 8,4 12,4 13,5 12,2 12,7 10 10,5 8,2 7 

celkem 9,8 8,6 12,5 13,1 12 12,2 10,2 10,5 7,9 6,8 



Index 0-15 uvedený v tabulce 1.20 hodnotí uvedené parametry tak, že čím vyšší 

spokojenost tím vyšší index, čím více obtížné učení, tím vyšší index. Sociální klima 

třídy je tím lepší čím vyšší index je u parametru spokojenost a soudržnost a čím menší 

je u ostatních sledovaných parametrů. 

Další část šetření se zabývala zdravotním stavem dětí a jejich pocity zdraví a 

štěstí. Nejčastější zdravotní potíže, na které si děti stěžují, jsou rýma a kašel, méně často 

pak na bolesti hlavy a břicha. Děti vždy volily jednu ze čtyř možností - zdravotní 

problém: nemívám, jen občas, často, téměř stále. Na zdravotní potíže si více stěžují 

děvčata než chlapci. Tabulka 1.21 ukazuje odpovědi na otázku Míváš zdravotní potíže! 

Dětí ve vybraných 7. třídách ZS Libereckého kraje. 

Tabulka 1.21 - Výskyt zdravotních potíží u žáků 7.tříd v % (zdroj: KHS Liberec) 

bolesti 

hlavy 

bolesti 

břicha 

zvraceni rýma kašel ekzém jiné 

NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO 

Lbe kraj 78,7 21,4 82,4 17,6 98,3 1,7 60,6 39,4 79,9 20 95,3 4,6 90,1 10 

Liberec 79,5 20,5 83,8 16,2 97,4 2,6 61,6 38,4 90,1 18,8 94,1 5,9 89 10,9 

Jbc n.N. 83,1 16,9 81,9 18,2 98,7 1,3 59,7 40,3 79,2 20,8 96,1 3,9 87 13 

Semily 85,5 19,5 83,4 16,1 100 0 61,9 38,1 85,6 14,4 94,9 5,1 94 5,9 

C.Lípa 73,5 26,4 78,7 21,3 98,7 1,3 57,1 41,9 73,6 26,4 98,1 1,9 90,3 9,7 

Poslední částí dotazníku bylo, zda se děti cítí být zdravé, výkonné a šťastné. A 

zda chodí rády do školy. Zdravými se cítí být 78% dotazovaných dětí, 71% dětí se cítí 

být výkonnými, ale 20% dětí sledovaných 7. tříd uvedlo, že se necítí šťastné. Do školy 

chodí rádo 24% z dotazovaných dětí. Celkové výsledky tohoto dotazníku jsou v tabulce 

1.22. 



Tabulka 1.22 - Subjektivní pocity zdraví žáků 7.tříd v %. (zdroj KHS Liberec) 

cítíš se silný a 

výkonný? 

cítíš se úplně 

zdráv? 

jsi šťastný a 

spokojený? 

chodíš do školy 

rád? 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 
Lbe kraj 71,3 28,7 78,4 21,7 80,5 19,6 23,5 76,5 
Liberec 71,2 28,8 78,2 21,8 80,8 19,2 25,8 74,2 
Jbc n.N. 74,1 26 79.3 20,8 83,1 16,9 16,9 83,1 
Semily 78 22 89 11 86,4 13,5 21,2 78,8 
C. Lípa 65,1 34,9 70,3 29,7 73,5 26,4 23,9 76,2 

Z výzkumného šetření „Sledování školní zátěže u dětí 7. tříd vybraných ZŠ Libereckého 

kraje 2007" vyplývá, že řada dětí na základních školách není šťastná. Mají různé 

psychické či fyzické zdravotní problémy. Nároky na školní výkony se přitom 

dlouhodobě zvyšují. Proto je třeba přistupovat k výchově a vzdělávání dětí s citem a 

pokud možno individuálně vzhledem k potřebám jednotlivých dětí a vzhledem k jejich 

sociální, zdravotní a další situaci. Školní metodik prevence pak má zvlášť náročnou 

pozici, protože musí tento aktuální stav ve třídách a v životní situaci konkrétních dětí 

zohlednit především. Působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů může u 

citlivých dětí někdy způsobit ještě větší problémy než u dětí vyrovnaných a 

spokojených. Děti nemocné či jinak oslabené jsou pak ohrožené sociálně patologickými 

jevy výrazně více. 

2.7 S H R N U T Í 

Pro region Frýdlantsko jsou typické tyto charakteristiky : 

Oblast Frýdlantského výběžku je geograficky oddělená od ostatních částí 

republiky, jedná se o severní okraj republiky, z toho vyplývá zhoršená dopravní 

dostupnost regionu. Obyvatelstvo žije v obcích a malých městech do 8 tisíc obyvatel. 

Počet obyvatel se mírně zvyšuje, zároveň dochází ke zvyšování průměrného věku 

obyvatel. Od r. 2000 se nevýrazně zvyšuje porodnost. Je zde dosti výrazné zastoupení 

romské populace s typickými rysy a z toho vyplývajícími sociálními problémy. 

Jsou zde nízké průměrné mzdy, nižší než v Libereckém kraji jako celku. Je zde 

vysoká míra nezaměstnanosti, v některých obcích přes 20%. Problémem je také častá 



dlouhodobá nezaměstnanost (déle než 1 rok). Celkově nižší životní úroveň a horší 

ekonomická situace obyvatelstva je spojená také s nutností dojíždět za prací. 

Výskyt kriminality není výrazně vyšší než v jiných částech ČR. Ze strany měst a 

obcí je patrná snaha o prevenci kriminality. 

Je zde 15 základních škol, 2 střední školy a 1 základní škola praktická a 

speciální. V roce 2007/2008 navštěvuje tyto základní školy 2387 žáků a působí zde 219 

učitelů. 

Téměř všichni žáci 2. stupně základních škol dostávají kapesné v rozmezí 

několika stovek korun měsíčně. Mezi žáky na konci povinné školní docházky je asi 25% 

kuřáků. Žáci zkouší poprvé kouřit průměrně v 11 letech. V rodinách těchto dětí často 

kouří také rodiče. Zvyšuje se počet dětí, které pravidelně pijí alkohol. Poprvé zkouší 

jinou drogu asi ve 13 letech. Zkušenost s drogou má 17,4% žáků ZŠ. Nejčastěji 

s marihuanou. Řada dětí na ZŠ má psychické či fyzické zdravotní problémy. Jen 26% 

dětí 7. tříd základních škol uvedlo, že chodí do školy rády. 



3. P R E V E N C E S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C K Ý C H J E V Ů N A 

Z Á K L A D N Í C H Š K O L Á C H 

Druhá teoreticky zaměřená kapitola se věnuje již vlastní prevenci sociálně 

patologických jevů na základních školách. Vymezuje zaměření prevence, vysvětluje 

směr působení školy při ochraně zdraví a bezpečí žáků jako nejdůležitějšího bodu 

„ Úmluvy o právech dítěte", která je pro školství od r. 1991 v České republice určující. 

Existuje celá řada dalších dokumentů, ze kterých prevence na základních školách 

vychází. Pro tuto kapitolu je to především nový metodický pokyn MŠMT z roku 2007 č. 

j. 20 006/2007 - 51 „Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních". 

První část se věnuje osobě školního metodika prevence (dále ŠMP), jeho 

vzdělání, předpokladům pro kvalitní výkon této funkce, činnostem, které v rámci 

prevence sociálně patologických jevů (dále SPJ) vykonává. Následuje obecná 

charakteristika minimálního preventivního programu - jeho rozsah, základní členění, 

cíle i možnosti evaluace. Uvádím zde jeho doporučenou osnovu a možnosti zpracování 

s ukázkami některých částí. Na tyto skutečnosti navazuje praktická část diplomové 

práce. 

3.1 Š K O L N Í M E T O D I K P R E V E N C E 

Metodik prevence je pedagog, speciálně zaměřený na oblast prevence SPJ. Spolu 

s ostatními pedagogy, výchovným poradcem a ředitelem školy vytváří MPP a podílí se 

na jeho realizaci a hodnocení. Soustředí se především na sledování chování dětí a 

mládeže z hlediska pedagogických, psychologických a sociálních norem. Jeho činnost je 

základní součástí školní strategie prevence. 

Kapitola je rozdělena na část věnovanou vzdělání a vstupním dovednostem 

školního metodika prevence (dále ŠMP) a část popisující činnosti, které ŠMP vykonává. 

3.1.1. V Z D Ě L Á N Í A P R O F I L 

Funkci a činnost školního metodika prevence (dále ŠMP) na základní škole 

vymezuje „ Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. - Standardní činnosti školního metodika 

prevence ". Pro výkon funkce je nutné doplnění pedagogického vzdělání o systematické 

studium zaměřené na prevenci SPJ v rozsahu minimálně 250 hodin. Akreditované 



studium různé délky (1,5 roku, dvouleté nebo pětileté) nabízí některá občanská 

sdružení, městské úřady či kraje. 

Pro metodiky v regionu Frýdlantsko připravilo Centrum vzdělanosti Libereckého 

kraje a Liberecký kraj, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pro období 2007 -

2008 projekt "Studijní program pro školní metodiky prevence". Náplní projektu je 

komplexní zajištění studia k výkonu jedné ze specializovaných činností - prevence 

sociálně patologických jevů (v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků). Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů Evropským sociálním fondem a Českou republikou 

(reg. č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0239). Projekt je určen absolventům magisterského studia 

učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o 

studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., kteří v danou 

chvíli vykonávají funkci školního metodika prevence, případně by ji chtěli v budoucnu 

vykonávat. (Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, 2007) 

Součástí výzkumného šetření, které jsem prováděla, je zjištění využití této 

možnosti dalšího vzdělávání ŠMP vybranými základními školami. 

Doporučené vlastnosti, dovednosti a schopnosti ŠMP popisuje Profil školního 

metodika prevence. (Tyšer, 2007) 

ŠMP by měl být pedagogický pracovník (ukončené VŠ vzdělání na pedagogické 

fakultě), který má zájem o tuto práci a osobní i odborné předpoklady. Měl by být 

schopný dále na sobě pracovat, dále se vzdělávat a věnovat své funkci dostatek času. 

Měl by mít minimálně 2 roky pedagogické praxe a dokončené rozšiřující studium 

v oblasti prevence SPJ, vyplývající z aktuálního metodického pokynu ,Metodický pokyn 

MŠMT č.j. 20 006/2007 - 51" článek 6, odst. 2. 

ŠMP by měl mít důvěru dětí a přirozenou autoritu u kolegů. Musí seznámit ředitele 

školy s vytvořeným MPP a získat ho pro jeho realizaci (dokázat jeho dlouhodobost, 

komplexnost, východiska, cíle). Měl by si vybudovat pozici „odborníka na prevenci" a 

<Jále se v tomto směru vzdělávat. 

Po svém nástupu do funkce by měl ŠMP nejdříve: 

~ prostudovat současný MPP, 

- vyžádat si a prostudovat veškerou dokumentaci k prevenci SPJ na ZŠ, která je 

k dispozici, 



- kontaktovat předchozího metodika prevence a zjistit jeho názory a zkušenosti 

v tvorbě, realizaci a hodnocení MPP. Zjistit, kde byly problémy a nedostatky, 

- kontaktovat krajského metodika prevence, 

- seznámit se s aktuální legislativou týkající se práce ŠMP, pokud zároveň nestuduje již 

tento obor, 

- zjistit stav výskytu SPJ ve škole, 

- zjistit možnosti získávání finančních prostředků pro preventivní programy. 

Následně by měl přijmout nebo přepracovat aktuální MPP a zajistit materiální a 

finanční zabezpečení MPP (např. vhodnou místnost), dohodnout základní pravidla 

realizace MPP na škole, seznámit kolegy s filozofií MPP a získat jejich podporu a účast 

při jeho realizaci. Měl by zajistit průběžnou spolupráci s ředitelem a výchovným 

poradcem, informovat o MPP i nepedagogické pracovníky školy a rodiče a podpořit 

jejich zapojení v rámci prevence. ŠMP by měl dále zajistit mezipředmětovou 

spolupráci, vytvoření knihovny a dalších informačních zdrojů pro potřeby prevence (ve 

spolupráci s vedením školy). Měl by shromáždit všechny dostupné informace o 

institucích, odbornících a organizacích, kteří v daném okrese, regionu v oblasti prevence 

působí (např. pedagogicko-psychologické poradny, Policie ČR, Krajská hygienická 

stanice, sociální odbory, občanská sdružení, krizová centra atd.). Měl by zřídit stálou 

nástěnku, kde budou v odpovídající formě důležité informace dostupné žákům i 

rodičům, propagovat aktivity pořádané v rámci MPP ve školním časopisu, rozhlasu, ale 

i tisku či na internetu. Zároveň by si měl vést průběžné vlastní záznamy o přehledu 

realizovaných akcí a aktivit MPP v daném školním roce a při hodnocení efektivity MPP 

využívat dotazníků, slohových prací, schránky důvěry apod. 

3 .1 .2 Č I N N O S T M E T O D I K A P R E V E N C E 

Obecně lze uvést, že p e d a g o g jmenovaný do funkce ŠMP by se měl orientovat 

na práci s výchovně problémovými dětmi, na spolupráci s rodinou a to hlavně v 

Poradenské činnosti (v rámci i mimo své konzultační hodiny), na spolupráci 
s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci 
s Problémovými dětmi a na spolupráci se všemi pracovníky školy při řešení otázek 
v rámci této oblasti. V tomto smyslu by měl také spolupracovat s Policií ČR, městskou 

Policii, městským a obecním úřadem. 



Legislativním podkladem pro náplň práce ŠMP je již zmiňovaná „ Vyhláška 

MŠMT ( R č. 72/2005 Sh. - Standardní činnosti školního metodika prevence ". Ta 

rozděluje činnosti vykonávané ŠMP do tří typů: 

1. Metodické a koordinační činnosti 

- Koordinuje přípravu MPP a jeho zavádění na škole, podle aktuálních potřeb a 

podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. 

- Metodicky usměrňuje a sjednocuje prevenční činnost třídních učitelů, poskytuje jim 

obsahovou a metodickou pomoc (např.zapůjčení materiálů, seznamů odborných 

pracovišť, apod.). 

- Odborně a metodicky pomáhá především učitelům, jejichž předměty jsou vhodné 

pro etickou a právní výchovu a výchovu ke zdraví. 

- Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci MPP a 

navazujících preventivních aktivit školy. 

- Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se prevence. 

- Úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy. 

- Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s: 

orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním 

kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policí ČR a městskou policií, 

krizovým centrem, lékaři, Pedagogicko psychologickými poradnami, Státním 

zdravotním ústavem, krajským metodikem prevence, sportovními a zájmovými 

organizacemi, nadacemi, centry volného času dětí a mládeže. 

- Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky talentované a nadané, navrhuje další 

péči o tyto žáky. 

- Pomáhá při řešení konfliktních situací na škole. 

2- Informační činnosti. 

Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace v oblasti 

Prevence SPJ, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách 

Pořádaných jinými odbornými zařízeními. 

Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky prevence a 

SC/namuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky. 

Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných a prevenčních 
t r endů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky. 

- Zpr acovává podklady pro informaci o MPP pro krajského metodika prevence. 



- Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech 

výskytu SPJ na škole. 

- Dostupné informační zdroje (př.odborná literatura ) v oblasti prevence SPJ a 

výchovných, vzdělávacích a dalších problémů dětí a mládeže poskytuje v případě 

potřeby žákům i jejich zákonným zástupcům. 

3. Poradenské činnosti 

- Podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované 

žáky, pro žáky problémové ( sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze 

složitých rodinných podmínek. 

- Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problémových žáků a při 

shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. 

- Zajišťuje osvětové a konzultační akce k problematice návykových látek a ostatních 

SPJ pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. 

- Uskutečňuje vlastní prevenční činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, 

vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů. 

- V rámci svých konzultačních hodin a v případě potřeby i mimo ně poskytuje 

poradenské služby v oblasti vzdělávacích, výchovných, psychologických a sociálních 

problémů žákům, zákonným zástupcům a ostatním pedagogům. 

3.2 Š K O L N Í P R E V E N T I V Í S T R A T E G I E 

„Melodickýpokyn MŠMT, č.j.: 20 006/2007-51 z 16.10.2007" stanovuje školní 

Preventivní strategii (školní preventivní program) jako dlouhodobý preventivní program 

^o ly , který poskytuje podněty ke zpracování minimálního preventivního programu 

(dále jen MPP). MPP by tedy měl být součástí této strategie. MPP dané základní školy 

^ přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či 

specifické populaci jak v rámci školy tak v jejím okolí. 

MPP je dokument, shrnující zásady procesu prevence sociálně patologických 

jevů na základních školách, který se průběžně aktualizuje. Jeho realizaci koordinuje 

Školní metodik prevence. Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka 
Schopnou s ohledem na svůj věk orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, 

^ l a t rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se 
s vým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 



Sociálně patologické jevy (déle jen SPJ) jsou chápány jako různé formy 

sebedestrukce, projevy agresivity a porušování zákona. Primární prevence SPJ u žáků v 

působnosti MŠMT je zaměřena na: 

" a ) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: 

- záškoláctví, 

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, 

- kriminalita, delikvente, 

- užívání návykových látek (tahák, alkohol, omamné a psychotropní látky - dále jen 

" 0 P L ") a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s 

užíváním návykových látek, 

- závislost na politickém a náboženském extremismu, 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

- domácího násilí, 

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

- ohrožování mravní výchovy mládeže, 

- poruch příjmu potravy (mentální butimie, mentální anorexie)." 5 

Základním principem strategie prevence SPJ u dětí a mládeže ve školství je 

výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a 

zachování integrity osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech 

uvedených v odstavcích a), b) uvedených na str. 32 s cílem zabránit výskytu 

rizikového chování v daných oblastech nebo co nejvíce omezit škody působené jejich 

výskytem mezi žáky. Toto nazýváme primární prevence. 

Specifická primární prevence jsou aktivity a programy zaměřené cíleně na 

Předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se 

o: 

"a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve 

Zjišťován rozsah problému nebo rizika, 

b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou 

hr°zbu rizikového chování, 
c) '"dikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

^ M e t o d i c k ý p o k y n M Š M T č.j . 2 0 0 0 6 / 2 0 0 7 - 5 1 k p r imárn í prevenci sociálně pa to log ických j e v ů u dětí , 

/ d k ů a s tuden tů ve ško lách a ško lských zař ízeních 



zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v 

rodině, ve škole nebo s vrstevníky." 6 

3.3 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 

MPP je tedy konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke 

zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně 

komunikativních dovedností. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým 

okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy tak v jejím okolí. 

MPP je základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jeho realizace je pro každou školu závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. 

MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní 

práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými 

zástupci žáků školy. MPP je zpracováván najeden školní rok školním metodikem 

prevence, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace 

za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 

MPP se skládá ze zmiňované primární prevence. Tím je myšlena výchova ke 

zdravému životnímu stylu, podpora a rozvoj zdravé osobnosti dětí a mládeže a 

specifické prevence. Viz str. 32 

Další složkou MPP je nespecifická primární prevence. Jedná se o veškeré 

aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování 

prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, 

sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých 

společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své 

jednání. 

Mezi hlavní aktivity základních škol v rámci MPP patří systematické 

vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v 

metodikách preventivní výchovy, v netradičních technikách pedagogické preventivní 

Práce s dětmi a mládeží (interaktivní techniky, nácviky praktických psychologických a 

sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření 

Pozitivních vztahů mezi žáky, apod.) a v řešení problémových situací souvisejících 
s výskytem SPJ. Dále systematické zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke 

y ^ k ý pokyn M Š M T č.j. 2 0 0 0 6 / 2 0 0 7 - 5 1 k pr imární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 
z á k ů a s tudentů ve školách a školských zařízeních 



zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých 

předmětů, ve kterých ji lze uplatnit. Uplatňování různých forem a metod působení na 

jednotlivce a skupiny dětí a mládeže na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního 

chování. 

Velmi podstatnou součástí MPP jsou aktivity školy vytvářející podmínky pro 

smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Při škole je obvykle zajišťují 

pedagogové, konkrétní občanské sdružení, školní klub nebo škola využívá možností 

některé z neziskových organizací (sbor dobrovolných hasičů apod.). Škola zajišťuje 

spolupráci s rodiči a osvětovou činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a 

v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže. Nezbytné je průběžné 

sledování konkrétních podmínek a situace na škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod zajišťujících včasné zachycení 

ohrožených dětí (psychologická diagnostika pomocí dětské kresby, šetření klimatu ve 

třídě, apod.). 

Škola v rámci MPP uplatňuje speciální programy a aktivity zaměřené na 

jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže (např. romské děti, integrované děti se 

zdravotním postižením, děti se specifickými poruchami učení atd.), poskytuje 

poradenské služby ŠMP a výchovného poradce žákům a jejich rodičům, 

zprostředkovává také poradenské služby specializovaných poradenských center a 

preventivních zařízení pro děti, rodiče i učitele (např. pedagogicko-psychologické 

Poradny, krizová centra, sociální odbory obecních a městských úřadů, linky bezpečí 

atd.). 

Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního 

metodika prevence. Při tvorbě a vyhodnocování MPP školní metodik prevence dle 

Potřeby spolupracuje s metodikem prevence v příslušné pedagogicko psychologické 

Poradně. 

K zahájení nebo rozvinutí prioritních preventivních projektů realizovaných jako 

součást MPP nebo k zabezpečení MPP může škola využít dotačního řízení v rámci 

"Programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže" v působnosti resortu MŠMT na daný rok (zpravidla se jedná o Program I -

Preventivní programy realizované školami). Uvedený program každoročně vyhlašují 

Příslušné krajské úřady za podmínek stanovených manuálem, který pro předkladatele 

Projektů vydává MŠMT. 



Rozhodne-li se škola využít konkrétní dotační program zaměřený na SPJ, 

potom příslušné informace o programu a jeho podmínkách v daném regionu jí poskytuje 

příslušný krajský úřad. 

Možnosti finanční podpory MPP v regionu Frýdlantsko (Libereckém kraji) 

poskytuje Krajský úřad v Liberci, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 

V roce 2007 nabídl možnost získání účelové dotace v rámci projektu: „Preventivní 

programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými 

organizacemi v roce 2007 - Program I (projekty místního a regionálního charakteru)." 

Podmínky a pravidla pro získání této dotace jsou v příloze č. 2 . V systému prevence 

SPJ v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, je pro primární prevenci zásadní síť 

institucí koordinovaná a řízená Odborem speciálního vzdělávání a institucionální 

výchovy MŠMT. Tuto síť tvoří: 

krajští koordinátoři prevence - pracovníci příslušného krajského úřadu, 

metodikové prevence - pracovníci pedagogicko - psychologických poraden a 

školními metodikové prevence (v textu ozn. ŠMP) - vybraní pedagogové ve školách a 

školských zařízeních. (Tyšer, 2006) 

Realizace MPP je možná pouze při kvalitním fungování spolupráce v rámci této 

sítě. 

3.3.1 D O P O R U Č E N Á O S N O V A M P P 

Nyní uvedu jak konkrétně by měl MPP vypadat. Doporučená osnova MPP 

zahrnuje položky: 

1. Název a adresa školy, školní rok, na který je MPP vytvořen, kdo vypracoval MPP. 

2. Seznam dokumentů, ze kterých MPP vychází. 

3. Čeho chceme konkrétním MPP na základní škole dosáhnout, tzn. stanovení cílů 

MPP pro příslušné období (většinou 1 školní rok). Cíle krátkodobé, dlouhodobé 

(např. změna postojů žáků ke zdravému životnímu stylu). 

4. Proč máme tyto cíle, zdůvodnění našeho záměru; např. reagujeme na hodnocení 

předcházejícího období a výskyt současných problémů na škole. 

5. Zhodnocení současného stavu na základní škole v oblasti prevence SPJ. Vhodné je 

vycházet ze zprávy o činnosti školy v rámci MPP v předcházejícím školním roce. 

6. Co škola v současnosti nabízí. 



Kdo se podílí na prevenci SPJ a realizaci MPP ( pedagogové, metodik prevence, 

výchovný poradce, ředitel školy). Komu je MPP určen, na koho je zaměřen - stanovení 

cílové skupiny pro MPP. S kým škola spolupracuje, seznam státních a odborných 

pracovišť, občanských sdružení či jiných organizací spolupracujících se školou v rámci 

prevence SPJ (např. Linka bezpečí, sociální odbor městského úřadu, Policie ČR, atd.). 

Jak jsou aktivity prevence realizovány-jakými metodami a formami. Kdy jsou 

realizovány - časový harmonogram programů a akcí. (Plán plánovaných akcí 

s tématikou prevence.) Kde jsou realizovány - co se koná ve škole, co mimo školu, 

apod. Finanční zajištění MPP. Možnosti využití dotací či grantů a pokud jsou využity, 

tak jakým způsobem. 

Nabídku školy v oblasti prevence rozdělujeme na: 

a) Práce učitelů ve výuce - témata zaměřená na prevenci SPJ v jednotlivých 

vyučovacích předmětech. Jako nejvhodnější se zdá začlenění témat do jednotlivých 

ročníků školy (např. třída: L, předmět: Prvouka, tématický celek: Moje rodina - péče 

o nemocné, starší členy rodiny, pospolitost, komunikace s neznámou osobou, svěřit se 

s osobním problémem). 

b) Práce třídních učitelů - co je obsahem třídnických hodin a jiných společných aktivit 

třídy (např. exkurze, školní výlet) v rámci prevence SPJ. 

c) Práce školního metodika prevence a výchovného poradce = poradenská činnost -

konzultační hodiny, dostupné materiály, nástěnka, spolupráce s rodiči, seznam 

kontaktů pro rodiče. 

d) Volnočasové aktivity. 

7. Vyhodnocení MPP: průběžné v y h o d n o c e n í jednotlivých akcí a činnosti, závěrečná 

zpráva a hodnocení MPP v daném školním roce. 

8. Plán pro další období: stanovení cílů pro další období - co chceme zlepšit, změnit, 

korekce školní preventivní strategie. 

Doporučené přílohy MPP: 

a) Postup školy při zjištění šikany na škole. 

b) Postup při zjištění případů užívání, distribuce návykových látek žákem nebo jejich 

výskytu v prostorách školy 

- konzumace tabákových výrobků ve škole, 

- konzumace nebo nález alkoholu ve škole, 

- konzumace nebo nález omamných a psychotropních látek (OPL) ve škole, 



- distribuce OPL ve škole. 

c) Postup při řešení vandalismu ve škole. 

d) První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem. 

e) Postup při řešení záškoláctví a neomluvené absenci. 

3 .3 .2 M O Ž N O S T I Z P R A C O V Á N Í M P P 

Tvorba a aktualizace MPP by měla probíhat podle doporučené osnovy v každém 

školním roce. 

Pro definování cílů MPP (viz ukázka č. 1) je nutné zmapovat situaci v oblasti 

výskytu i prevence SPJ v prostředí konkrétní školy (viz ukázka č. 2). Tuto činnost 

provádí především školní metodik prevence. Zjištění aktuální situace zahrnuje • 

- výskyt a pojmenování jednotlivých SPJ, 

- situace v jednotlivých třídách a skupinách (nejčastěji řešené výchovné a výukové 

problémy, zapojení žáků do volnočasových aktivit apod.), 

- možnosti pro realizaci programu (prostorové a technické vybavení školy, finanční 

potenciál a možnosti využití dotací či grantů, personální zajištění prevence, 

spolupracující subjekty apod.). 

Tyto informace slouží metodiku prevence jako východiska pro tvorbu a realizaci 

MPP. 

Ukázka č. 1 
Cíle programu : 
a) d louhodobé 
Zák ladn ími cíli strategie pr imární prevence sociálně patologických jevů na obdob í 2005-2008 j sou : 

• výchova ke zdravému životnímu stylu, 
• rozvo j a podpora sociálních kompetencí , 

• f unkčn í in fo rmačn í systém, funkčn í sys tém vzdělávání školních metodiků, v ícezdrojové a 

víceleté financování projektů pr imárn í prevence. 

b) střednědobé 

• vytváření a dis tr ibuce metodických materiálů, 

• z apo jován í rodin d o života škol, 
• p roško len í školního metodika v rámci special izačního studia školních metodiků prevence podle 

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

Ukázka č. 2 a) Současný stav školy z hlediska patologických jevů a její zaměření. 

^ ž i a h j j č i t e l - žák 
B « d u j e m e v z á j e m n o u důvěru mezi učitelem a žákem. Zák ví, že se může na uč.te e obrátit a bude 
rcspektován j e h o názor, jeho potřeby. Učitel se za j ímá o žáka, podněcuje dialogy Učitel získává důvěru 

i pros t řednic tv ím budován í vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Př. řešen, problému j e 
u č i«el o tevřen komun ikac i s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatním, pedagogy, výchovným poradcem, 



atd.. Na základě dosažení dohody o společných cí lech a postupech docház í k ce lkové a j e d n o t n é 
podpoře žáka. 

•Skupinová práce 
Žáci velkou část vyučování spolupracuj í ve dvoj ic ích, ve skupinách, ve skupinách napříč tř ídami. Učitel 
věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporu je naslouchání, zapojení všech členů skupiny, 
re f lek tu je s žáky skupinovou práci a podporu je tak rozvoj kompetencí t ýmové práce , řešení konfl iktu 
(učitel p o d p o r u j e odpovědnost žáka za řešení konfl iktu) . Záci se učí vést diskuzi, vy jadřovat své názory, 
naslouchat d ruhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možnos t í j e například vedení 
komuni tn ího kruhu, ve kterém má každý právo d i skutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své poci t) 
obavy, radosti , zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. 

Pro jektové vyučování a celoškolní projekty 
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děn ím kolem sebe a aktuálními tématy. U m o ž ň u j e 
intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporu je spolupráci žáků napříč 
třídami a ročníky. Žáci se navzá jem poznáva j í a dokáží spolupracovat starší s mladšími . Je to podstatný 
prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. 

Metodika MPP musí vždy vycházet ze skutečnosti, že součástí života školy je 

jak věcné' prostředí (budova, její zařízení a vybavení) tak syste'm vztahů a interakcí mezi 

jednotlivci a skupinami (jednotlivými žáky, žáky a učiteli, formálními i neformálními 

skupinami žáků i pracovníků apod.). 

Věcným prostředím školy jsou tvořeny podmínky umožňující společnou činnost 

dětí v době mimo vyučování (čas před vyučováním, o poledních přestávkách, volných 

hodinách před odpoledním vyučováním) a také podmínky pro mimoškolní činnost. Na 

vytvoření pohody ve školním prostředí se podílí žáci i pracovníci školy společně -

funkčnost a účelnost, estetičnost prostředí. 

Systém vztahů a interakcí v sobě propojuje: 

- sociální klima školy (zejména postoje vzájemné úcty, tolerance, důvěry, empatie a 

spolupráce budované za pomoci aktivního sociálního učení), 

- fungující organizace prostředí (režim dne, zdravá výživa, pohybová aktivita), 

- zdravé učení (smysluplnost, přiměřenost učiva, spoluúčast a spolupráce žáků na 

průběhu výuky, motivující hodnocení), 
- otevřené partnerství (škola otevřeně komunikuje a spolupracuje s rodiči a veřejností), 

- stanovení pravidel chování (s právy a povinnostmi všech účastníků života školy). 

(Tyšer, 2006) 
F °miy a metody v preventivních programech se přizpůsobují výše zmíněným 

charakteristikám prostředí konkrétní školy. Preventivní témata zaměřená na zdravý 
ž ivotní styl je vhodné zařadit do výuky všech ročníků ZŠ. Nácviky sociálních 

dovedností a programy zaměřené na rozvoj osobnosti je efektivní realizovat kromě 
Výuky na různých pobytových akcích. Pro část zaměřenou na volný čas dětí je dobré 



zpracovat koncepci volnočasových aktivit tak, aby plnila funkce relaxační, regenerační, 

kompenzační, sociálně preventivní a výchovnou. Aktivní trávení volného času za 

přiměřeného dohledu kvalifikovaných vedoucích působí vždy jako prevence SPJ. Viz 

ukázka č.3. 

ukázka č. 3 

Kroužky pro volný čas školní rok 2004/2005, občanské sdružení C V R Č E K při základní škole 

Litvínov 

Jazykové kroužky: Výtvarné kroužky: 
Angličtina pro 1 .třídu - úterý 13:00-13:45 Keramika mladší děti - čtvrtek 13 :00-14:30 
Angličtina pro 5.ročník - úterý 14:00 - 14:45 Keramika starší děti - čtvrtek 14:30 - 16:00 
Sportovní kroužky: Pěvecký sbor: 
A t l e t i k a - p o n d ě l í 1 5 : 0 0 - 16:00 středa 1 5 : 0 0 - 1 6 : 3 0 
Florbal menší děti - p o n d ě l í 1 3 : 0 0 - 13:45 Počítačový kroužek: 
Florbal větší děti - pondělí 1 4 : 0 0 - 14:45 pro 1.stupeň pondělí 1 4 : 0 0 - 1 5 : 0 0 

Předmětem hodnocení MPP má být průběh a úspěšnost jeho realizace, výsledky 

procesu plánovaných změn, dopad na cílovou skupinu (účastníky programu), dosažený 

efekt v porovnání s cíli a záměry MPP. Vyhodnocení MPP by mělo udávat přehled o 

počtech účastníků, finančních nákladech, schopnostech realizovat jednotlivé aktivity. 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn se zaměřuje především na: 

- zhodnocení p s y c h o s o c i á l n í h o klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu ž á k ů , 

- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí, 

- zhodnocení výskytu sociálně p a t o l o g i c k ý c h jevů ve škole. 
V souvislosti s výskytem SPJ by se při hodnocení MPP měla věnovat pozornost 

zejména třem významným faktorům: 

"- sociální vyzrálost a odpovědnost žáků (kázeň, respektování norem, schopnost 

tolerance, úroveň odpovědnosti apod.) 

- osobnostní vlastnosti (optimismus, oblíbenost, schopnost seberealizace), 

- nevyrovnanost osobnosti ( egocentrismus, emocionálnílabilita apod. )"7 

3 - 4 S H R N U T Í 

Školní preventivní strategie vymezuje primární, specifickou a nespecifickou 

Prevenci SPJ. Její součástí je tvorba, realizace a hodnocení MPP, které dělá ŠMP. Ten 

7 M Š M T : „ Evaluace a diagnostika preventivních programů", Praha, 2002 

5 0 



je jmenován do funkce na základě vzdělání a svých schopností a dovedností, které 

popisuje profil ŠMP, ředitelem školy. Pedagog, který má funkci ŠMP, komunikuje 

s učiteli ve všech oblastech prevence. V případě vzniklého problému dává podněty 

k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární 

prevence. Koordinuje předávání informací o problematice SPJ ve škole, dokumentuje 

průběh preventivní práce školy. Veškeré jeho činnosti rozdělujeme do třech skupin -

metodické a koordinační, informativní a poradenské. 

MPP školy je konkrétní dokument, jehož podkladem jsou materiální, finanční a 

personální možnosti školy, vztahy a komunikace uvnitř školy a aktuální situace 

v oblasti výskytu a prevence SPJ. Podléhá kontrole České školní inspekce. Zahrnuje 

především výchovné a vzdělávací aktivity podporující zdravý životní styl a harmonický 

rozvoj osobnosti žáků. Součástí má být nabídka volnočasových aktivit školy, 

umožňující finančně dostupné a smysluplné trávení času dětem a mládeži. Celková 

realizace MPP má podporovat vzájemnou spolupráci školy a rodiny a v případě výskytu 

rizikových faktorů nebo již přímo některého sociálně patologického jevu má zajistit 

spolupráci s dalšími odborníky v této oblasti (lékaři, Policií ČR, Pedagogicko 

psychologickými poradnami, orgány sociálně právní ochrany dětí atd.). 

V dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001-2004 

se uvádí: „Pedagogičtí a další pracovníci, kteří se na realizaci Minimálních 

preventivních programů podílí, musí při volbě metodických postupů zvážit konkrétní 

podmínky a situaci dané školy, okresu a kraje. " (X) Z toho vycházím části výzkumného 

šetření této práce, které se kromě jiného zaměřuje právě na sledování realizace 

minimálních preventivních programů vzhledem k charakteristikám a potřebám 

regionu Frýdlantsko. 

(8) M Š M T : Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001 - 2004, Praha, 2001. 



4. V Ý Z K U M N É Š E T Ř E N Í 

V této praktické části své diplomové práce se zabývám cíli, metodami a 

výsledky mého výzkumného šetření „Činnost školních metodiků prevence a minimální 

preventivní programy na vybraných základních školách Frýdlantsko". 

V regionu Frýdlantsko je řada problematických oblastí: zhoršená dopravní 

obslužnost, nízké průměrné mzdy, vysoká míra nezaměstnanosti, vyšší zastoupení 

romské populace, výskyt zneužívání návykových látek u dětí a mládeže atd., které 

vyplývají z kapitoly 2.1 „Obecná charakteristika Frýdlantska". V samotném školství 

jsou patrné také nedostatky týkající se např. vzdělání pedagogů, vysoké nároky na žáky 

a studenty, málo zohledněná individuální zdravotní, sociální a další situace konkrétních 

žáků (viz kapitola 1.3.2). 

Z těchto okolností vyplývá, že riziko výskytu sociálně patologických jevů je zde 

dost vysoké. Výzkumné šetření, které jsem prováděla na vybraných základních školách 

na Frýdlantsku, mělo proto zkoumat, zda aktuální podmínky pro činnost metodiků 

prevence na vybraných základních školách a úroveň přípravy a realizace minimálních 

preventivních programů ve školním roce 2007/2008 této situaci v regionu odpovídají. 

4 .1 C Í L E V Ý Z K U M N É H O Š E T Ř E N Í 

Cílem mého výzkumného šetření na 2. stupni vybraných základních škol regionu 

Frýdlantsko bylo zjistit současnou situaci v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů. Tím myslím zhodnotit úroveň přípravy a realizace minimálních preventivních 

programů pro školní rok 2007/2008 jako dokumentů vycházejících ze školní preventivní 

strategie a zkoumat podmínky pro práci školních metodiků prevence na těchto školách. 

Základní otázky, na které bych chtěla na základě svého šetření odpovědět, jsou: 

- Mají školy vypracovaný minimální preventivní program pro školní rok 2007/2008? 

- Odpovídá platným právním normám (Metodický pokyn MŠMT č.j. 20 006/2007 - 51 

z 16.října r.2007 K primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních) ? 

- Je založen na spolupráci školy, rodiny a center odborné pomoci při výchovných a 

vzdělávacích problémech, při řešení výskytu sociálně patologických jevů a jejich 

Prevenci? 

- Je škola připravena na řešení všech sociálně patologických jevů? 



- Je jeho součástí nabídka cenově a časově dostupných volnočasových aktivit? 

- Je v něm patrné zaměření na řešení rizikových (problémových) oblastí typických pro 

region Frýdlantsko? 

- Využívají základní školy pro jeho realizaci finanční dotace? (popř. jiné zdroje) 

- Mají vybrané základní školy své školní metodiky prevence? 

- Jaké mají vzdělání a jakou praxi v tomto oboru? 

- Vykonávají pouze funkci metodika prevence ? 

- Jaké mají podmínky pro svou práci (snížený úvazek, další vzdělávání, samostatná 

místnost, konzultační hodiny, materiální zajištění, spolupráce s vedením)? 

- Jsou spokojeni s výkonem funkce školního metodika prevence? Proč ano, proč ne? 

- Jaké sociálně patologické jevy se v současnosti na vybraných základních školách 

vyskytují? 

4 . 2 M E T O D I K A V Ý Z K U M N É H O Š E T Ř E N Í 

Pro zjišťování dat a informací jsem si zvolila dvě metody. První metodou je 

použití dotazníku „ Minimální preventivní programy a činnost školních metodiků 

prevence na základních školách", druhou je strukturovaný rozhovor se školním 

metodikem prevence. Jako výzkumnou skupinu jsem zvolila 5 základních škol 

v regionu Frýdlantsko v Libereckém kraji. Přesnějšímu vymezení těchto údajů se věnuje 

tato kapitola. 

4 .2 .1 D O T A Z N Í K 

Pro získání aktuálních dat o SPJ na vybraných základních školách jsem vytvořila 

tento dotazník viz str. 56 „Činnost školních metodiků prevence a minimální preventivní 

programy na základních školách" (upraveno podle MIKAC J., 2007). 

V dotazníku jsem zjišťovala informace o přípravě a realizaci MPP na školách. 

Jaké aktivity pro žáky v oblasti prevence SPJ škola v rámci vyučovacích předmětů i 

mimo ně nabízí a na jaké SPJ jsou zaměřeny - podle vymezení SPJ v „Metodickém 

Pokynu MŠMT č. j. 20 006/2007-51". D á l e jsem sledovala spolupráci s rodiči 

(zákonnými zástupci) v rámci MPP a spolupráci s odbornými organizacemi, institucemi 

či občanskými sdruženími v oblasti prevence SPJ v daném školním roce. Součástí 

dotazníku je stránka věnovaná činnosti školního metodika prevence. 



Konkrétně jsem položkami v první části dotazníku zjišťovala : 

a) Jaké formy aktivit pro 2. stupeň ZŠ jsou v oblasti prevence SPJ na základě aktuálního 

MPP realizovány. Zda během současného školního roku probíhají jednorázové akce: 

- přednášky, besedy, exkurze, jiné kulturní či sportovní akce a dlouhodobé programy 

(např. „Zdravá škola", „Můj dům, můj hrad") nebo peer programy. 

b) Na které sociálně patologické jevy jsou aktivity specifické primární prevence v rámci 

realizace MPP zaměřeny, tedy zda zahrnují témata : 

- návykové látky (prevence závislostí), šikana, prevence kriminality, násilí, záškoláctví, 

sekty (různá nebezpečná náboženská či jiná hnutí), extremismus, rasismus, tolerance, 

mezilidské vztahy, multikulturní výchova, prevence sexuálně přenosných onemocnění, 

zdravý životní styl a další. 

c) Jakým způsobem je celkově MPP realizován, zda a jak jsou využívány tyto další 

metody, materiály a zdroje : 

- konzultace a poradenství, pobytové akce, exkurze, videoprojekce a filmová 

představení, prožitkové programy, stálá nástěnka, schránka důvěry, volnočasové 

aktivity, popř. další zájmová činnost. 

d) Jakým způsobem probíhá spolupráce s rodiči: 

- Aktivní spolupráce (přímá účast při realizaci MPP, školní akce určené pro rodiče 

s dětmi, přednášky pro rodiče, účast ŠMP na třídních schůzkách). 

- Pasivní spolupráce s rodiči (písemná sdělení rodičům, informační letáky, jiné formy). 

e) S jakými institucemi škola při realizaci MPP spolupracuje. Spolupracuje s: 

- PPP (Pedagogicko-psychologické poradny), SZÚ (Státní zdravotní ústav - Liberec), 

KHS (Krajská hygienická stanice), Policie ČR, Městská policie, OSPOD (Oddělení 

péče o dítě Frýdlant), SPC (Speciálně pedagogická centra), Orgány státní správy, 

odborníky (lékaři, psychologové, psychiatři apod.), nestátními organizacemi a 

zařízeními a jinými organizacemi. 
Položkami v druhé části dotazníku jsem zjišťovala podmínky pro práci školních 

metodiků prevence. Sledovala jsem několik ukazatelů : 

1. Spolupráce v oblasti prevence SPJ s třídními učiteli, výchovnými poradci, vedením 

Školy, odbornými organizacemi. 

2- Z d a j e výkon funkce spojený zároveň s další funkcí - výchovný poradce, zástupce 

ředitele popř. jinou funkcí na ZS. 

3- Materiální podmínky pro výkon funkce ŠMP na škole: vybavení knihovny odbornou 

literaturou a časopisy, videokazety, přístup k počítači, internet, další materiály např. 



z realizovaných preventivních projektů - pracovní listy, podklady pro šetření „klima v 

třídě" atd. 

4. Samostatná místnost pro jeho činnost (poradenství, šetření SPJ apod.). 

5. Stanovení konzultačních hodin a v jejich rozsah (popř. poskytování konzultace 

výchovných a vzdělávacích problémů s žáky a zákonnými zástupci přes internet). 

Dotazník byl vždy po osobní domluvě s vedením školy předán odpovídajícímu ŠMP a 

v termínu jednoho týdne, vyplněný, odevzdán ke zpracování. Při převzetí vyplněného 

dotazníku proběhl rozhovor se ŠMP. 



DOTAZNÍK - ČINNOST ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A MINIMÁLNÍ 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Škola: 
V 

Školní rok: 

Počet žáků: 

Minimální preventivní program je vypracován: ANO / NE (proč?) 

Zaškrtněte křížkem správnou odpověď, popř. doplňte název aktivity, te'matu, kde je 
třeba. 

A. Minimální preventivní program (MPP) 

Škola organizuje tyto aktivity pro žáky 2. stupně 
realizované na základě MPP : 

ANO NE 

jednorázové akce : 
- přednášky 
- besedy (diskuse) 

- další kulturní či sportovní aktivity 

dlouhodobé programy : 

„Zdravá škola" (MŠMT) 
„Můj dům, můj hrad" (KHS) 

„Školní intervenční program" (KHS) - řešení šikany 

„Normální je nekouřit" (SZÚ Liberec) 
„AIDS a my" (SZÚ Liberec) 
jiný program (doplnit jaký), peer programy 

Aktivity pro žáky 2. stupně zahrnují témata : ANO NE 

- prevence závislostí, návykové látky 

- prevence kriminality 

- šikana, násilí 

- mezilidské vztahy, tolerance 
- rasismus a extremismus 

- záškoláctví 
- sexuálně přenosná onemocnění 

- zdravý životní stvl 

~ sekty a různá extremní hnutí a jejich nebezpečí 
' multikulturní výchova 
- další t é m a t a ( u v é s t jaká) 



Při realizaci MPP jsou využívány tyto další metody, 
materiály a zdroje : 

ANO NE 

- konzultace a poradenství 

- filmová představení 

- videoprojekce 

- prožitkové programy 

- pobytové akce 

- exkurze (př. návštěva krizového centra) 

- volnočasové aktivity 

- stálá nástěnka věnovaná prevenci soc.pat.jevů 

- schránka důvěry 
- finanční dotace a granty 

Při realizaci MPP probíhá spolupráce s rodiči: ANO NE 

Aktivní spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) 
- přímá účast v MPP 

- školní akce určené pro rodiče s dětmi 

- přednášky a besedy pro rodiče 

- účast školního metodika prevence na třídních schůzkách 

Pasivní spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) 

- písemná sdělení rodičům 

- informační letáky 

- j iné (jaké) 

V rámci MMP škola spolupracuje s: ANO NE 

PPP (Pedagogicko psychologické poradny) 

KHS (Krajská hygienická stanice) 

SZÚ (Státní zdravotní ústav Liberec) 

OSPOD (Oddělení péče o dítě - Frýdlant) 

Policie ČR 

Městská policie 

SPC (Speciálně pedagogická centra) 

orgány státní správy 

odborníci (lékaři, psychologové..) 

neziskové organizace zaměřené na prevenci soc.pat.jevů 

jiné organizace, instituce (jaké) 



B. Školní metodik prevence (ŠMP) 

SMP spolupracuje s: ANO NE 
- třídními učiteli 

- vedením školy 
- odbornými organizacemi jmenovanými v předchozí tab. 
- SMP má zároveň funkci výchovného poradce (jinou fci) 

v v 

Podmínky pro výkon funkce SMP, SMP má: ANO NE 
- k dispozici samostatnou místnost 
- stanovené konzultační hodiny 
- knihovnu odborné literatury 

- k dispozici odborné časopisy 
- k dispozici videokazety 
- přístup k počítači 

- přístup k internetu 
- další materiály... 

Poznámky: (možné upřesnění údajů) 

Vyplněno dne: 
v 

Školní metodik prevence: 

Ředitel školy: 



4 .2 .2 R O Z H O V O R 

Druhou metodou pro zjišťování dat při mém výzkumném šetření byl osobní 

rozhovor se školním metodikem prevence. Pokládala jsem vždy stejné otázky s cílem 

zjistit : 

- Jaké má tento pedagog dosažené vzdělání, zda se vzdělával a vzdělává přímo v oblasti 

prevence SPJ a jakou formou (školení, přednášky, semináře, stáže, kurzy, apod.), kým 

bylo toto vzdělávání organizováno (např.Krajský úřad, MŠMT, SZÚ). 

- Zda škola využívá akreditované formy dalšího vzdělávání, vycházející z požadavků 

"Metodickém pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007 - 51" nabízené Centrem vzdělanosti 

Libereckého kraje (CVLK). 

- Pokud má ŠMP na š k o l e ještě jinou funkci, jakou funkci má - doplnění dat 

z dotazníku. 

- Jakou má praxi ve funkci ŠMP (i na jiné škole). 

- Jaké volnoěasové aktivity škola nabízí (celkový počet aktivit), v jakém cenovém 

rozmezí a kde se konají. 

- Jaké SPJ se na škole vyskytují (nejčastěji, méně často). 

- Jak je spokojen s úrovní spolupráce s vedením školy a s ostatními pedagogy. 

- Jak je celkově spokojen/nespokojen s výkonem této funkce na základní škole a proč. 

- Doplnění dat, pokud nejsou v dotazníku dostatečně uvedeny. 

Základní otázky, které jsem v rozhovoru vždy použila: (osnova rozhovoru) 

••Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

2. Studujete akreditovaný program pro metodiky prevence organizovaný Centrem 

vzdělanosti Libereckého kraje? 

3. Jak dlouho vykonáváte funkci ŠMP ? 

4- Které volnočasové aktivity žákům na této škole nabízíte? 

5- Které sociálně patologické jevy zde nejčastěji řešíte? 

6- Jaká je spolupráce s vedením školy? 
7- Jak jste spokojena (-en) s výkonem této funkce? 

V hodnocení informací získaných metodou rozhovoru se ŠMP se zaměřuji pouze 

na odpovědi podstatné pro mé šetření. 



4 .2 .3 C H A R A K T E R I S T I K A V Ý Z K U M N É S K U P I N Y 

Ve své diplomové práci řeším činnost ŠMP na základních školách včetně tvorby 

a realizace MPP na 2. stupni škol. Tento stav jsem zkoumala výzkumným šetřením na 

vybraných základních školách. 

Pro výběr škol jsem zvolila region Frýdlantsko, ve kterém žiji a mohla jsem tak 

nejlépe vzhledem ke svým časovým a finančním možnostem zjišťovat potřebná data ve 

vlastním prostředí škol. Šetření bylo zaměřeno na oblast prevence SPJ a právě 

Frýdlantsko je v této sféře doslova „rizikovým" regionem. Vzhledem k jeho poloze a 

ostatním charakteristikám (viz kapitoly 2.1.1. - 2.1.6) zde existuje řada trvalých 

ekonomických a sociálních problémů, které se promítají i do situace konkrétních rodin. 

To vše se pak projevuje ve školách v podobě výchovných a vzdělávacích problémů a ve 

zvýšeném výskytu sociálně patologických jevů. 

Vybrala jsem 5 základních škol, na jejichž 2. stupni jsem sledovala danou 

problematiku. Ve spolupráci s vedením škol a školními metodiky prevence jsem 

uskutečnila své výzkumné šetření. 

Byly to tyto základní školy: 

- ZŠ a MŠ Višňová, Višňová 173, Frýdlant. 

- ZŠ a MŠ Hejnice, Lázeňská 406, Hejnice. 

- ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant, pracoviště Purkyňova 510, Frýdlant. 

- ZŠ a MŠ Raspenava, Fučíkova 430, Raspenava. 

- ZŠ Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, Nové Město p.S. 

Jedná se vždy o úplnou základní školu zahrnující 1. a 2. stupeň, bez speciálního 

zaměření. Všechny školy mají 1.-9. ročník a jejich zřizovatelem je příslušná obec 

Libereckého kraje. Na všech školách se vyučuje v 1. a 6. ročnících podle školního 

vzdělávacího programu, v ostatních třídách podle vzdělávacího programu "Základní 

Škola". Na všech pěti školách je většina učitelů aprobovaných, průměrně 1 - 3 jsou 

neaprobovaní (nemají o d p o v í d a j í c í v y s o k o š k o l s k é vzdělání pedagogického směru). 

Základní charakteristiky těchto škol v aktuálním školním roce 2007/2008 

uvádím v tabulce 1.23. Jsou zde uvedeny počty žáků, počty učitelů, průměrný počet 

^ k ů v jedné třídě 2. stupně ZŠ. D á l e jméno a titul ředitele (-ky) školy a ŠMP . 



Tabulka 1.23 (zdroj: vlastní zpracování) 

Základní školy vybrané pro výzkumné šetření 

Název ZŠ počet žáků 
počet 
učitelů 

p.žáků ve 
třídě ředitel (-ka) Š M P 

Višňová 148 15 19 Ing.L.Šlechta Mgr. 
H.Roubalová 

Hejnice 365 23 22 
Mgr. 
M.Hubáček 

Mgr. 
M.Čumpel íková 

Frýdlant, 
Purkyňova 

330 24 23 
Mgr. 
V.Dunajčíková 

Mgr. 
J .Střihavková 

Raspenava 263 25 24 
Mgr. Petr 
Chvojka 

Mgr. 
S.Radnotyová 

Nové Město 
p.S. 

354 22 22 
Mgr. Jindřich 
Novotný 

Mgr. 
L.Kutílková* 

pozn. p. = prťimčmý počet 
* = v současnosti na mateřské dovolené, zastupuje p.Bukovská 

Výzkumné šetření na těchto školách probíhalo v únoru a březnu tohoto roku 

(2008). Během těchto dvou měsíců jsem provedla dotazníkové šetření a proběhly 

všechny rozhovory. 

4 .2 .4 H Y P O T É Z Y 

Pro svou práci jsem si stanovila tyto hypotézy, které jsem výzkumným šetřením 

ověřovala: 

H1. Minimální preventivní programy splňují požadavky Metodického pokynu MŠMT 

č.j. 20 006/2007 - 51 z ló.října r.2007 K primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 

H2. Minimální preventivní programy respektují specifika regionu - venkovské školy , 

nezaměstnanost, nižší průměrná mzda, horší dopravní dostupnost, atd. Prezentují 

nabídku cenově i časově d o s t u p n ý c h v o l n o č a s o v ý c h aktivit pro děti a mládež. 

H3. Vybrané ZŠ regionu Frýdlantsko nevyužívají dostatečně možnosti finanční podpory 

a dotací pro Programy minimální prevence. 

«4. Školní metodik je spokojen s výkonem této funkce na škole. 

H5. školní metodik prevence využívá další vzdělávací aktivity v oboru. 



4.3 V Ý S L E D K Y V Ý Z K U M N É H O Š E T Ř E N Í 

Tato kapitola se věnuje detailnímu popisu informací zjištěných výzkumným 

šetřením. Jejím cílem je podat přehled získaných dat a potvrdit či vyvrátit mnou 

stanovené hypotézy. Je doplněna několika tabulkami, které umožňují porovnání 

sledovaných parametrů mezi jednotlivými školami. Rozdělila jsem ji na tři části. První 

se věnuje zjištěním ohledně činnosti ŠMP na vybraných školách Frýdlantska, druhá 

vlastním MPP, jejich obsahu a realizaci a poslední část je tvořena návrhy na doplnění 

MPP o nevyužívané materiály, kontakty a zdroje. 

Data pro první i druhou část jsem získala dotazníkem „Činnost školních 

metodiku prevence a minimální preventivní programy na základních školách" a 

rozhovory se ŠMP vedenými podle cílů a osnovy popsané v kapitole 4.2.2. Poslední část 

jsem vypracovala samostatně s použitím informačních zdrojů uvedených v seznamu 

literatury a internetových odkazech. 

Celé výzkumné šetření probíhalo v únoru a březnu 2008. Během šetření jsem 

narazila na tyto problémy: 

- SMP na jedné z vybraných základních škol je na mateřské dovolené, zastupující paní 

učitelka neměla dostatečný přehled o problematice, proto rozhovor proběhl s ředitelem 

školy. 

- Na jedné ze zkoumaných základních škol byl ŠMP tolik časově zaneprázdněn, že jsme 

rozhovor vedli pouze písemně, formou emailové komunikace. 

4 -3 .1 Č I N N O S T M E T O D I K Ů P R E V E N C E 

Výsledky mého výzkumného šetření lze rozdělit do několika okruhů. V rámci 
č 'nnosti ŠMP jsem zjišťovala podmínky pro jejich práci na vybraných základních 

kolách Frýdlantska. Šetření se účastnilo pět základních škol a jejich ŠMP. Sledovala 

jsem několik ukazatelů : 

Dosažené vzdělání a další vzdělávání v oboru prevence, pokud probíhá. O jakou 

formu dalšího vzdělávání v oblasti prevence SPJ se jedná. (Přednášky, kurzy, 

Meditované programy, universitní vzdělání, semináře, stáže a další.) - Toto jsem 

z j i š ť o v a l a r o z h o v o r e m . (Viz kapitola 4.2.2 R o z h o v o r ) 

2- De'lka praxe ŠMP. (I v minulosti, na jiné ZŠ apod.) - Toto jsem zjišťovala 

rozhovorem. 



3. Jaké funkce tento pedagog na základní škole vykonává. (Pouze ŠMP, výchovný 

poradce, školní psycholog, zástupce ředitele a jiné) - Viz kapitola 4.2.1 Dotazník. 

4. Materiální podmínky pro výkon funkce ŠMP na škole. (Vybavení knihovny 

odbornou literaturou a časopisy, videokazety, internet, další materiály např. 

z realizovaných preventivních projektů -pracovní listy, podklady pro šetření „klima ve 

třídě" atd.) - Viz Dotazník. 

5. Samostatná místnost pro jeho činnost. (Poradenství, šetření SPJ apod.) - Viz 

Dotazník. 

7. Stanovení konzultačních hodin a v jejich rozsah. (Popř. poskytování konzultace 

výchovných a vzdělávacích problémů s žáky a zákonnými zástupci přes internet.) -Viz 

Dotazník. 

8. Spolupráce v oblasti prevence SPJ s vedením školy popř. s dalšími pedagogy. - Viz 

Dotazník. 

9. Spokojenost s výkonem této funkce, v čem vidí klady,v čem zápory. - Zjišťováno 

rozhovorem. 

Výsledky mého výzkumného šetření o činnosti ŠMP jsem rozdělila podle 

sledovaných ukazatelů na několik částí. 

a) Dosažené, ukončené vzdělání a délka praxe ve funkci ŠMP. 

Na všech zkoumaných školách je stanoven pedagog, zaměřený na prevenci SPJ 

na druhém stupni školy. Všichni byli jmenováni do funkce ŠMP ředitelem školy. Kromě 

jednoho ŠMP, který ale na škole působí pouze dočasně (zastupuje metodičku, která je 

na mateřské dovolené), mají ukončené vysokoškolské vzdělání na pedagogické fakultě 

některé z univerzit v České republice. Jeden z nich má zaměření na speciální 

pedagogiku, což vzhledem k následné praxi s dětmi se specifickými potřebami 

umožnilo získání řady zkušeností i v oblasti prevence SPJ a žádostí o dotace a granty. 

Délka praxe ve funkci ŠMP se výrazně liší od několika měsíců po 11 let. 

b) Další vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ a poradenství při výchovných a 

vzdělávacích problémech žáků na 2. stupni základních škol. 

Z pěti dotazovaných ŠMP se pouze tři v současnosti dále vzdělávají v oblast! 

Prevence SPJ Tři z nich v této době dokončují akreditované studium "Studijní program 

Pro školní metodiky prevence" probíhající ve školním roce 2007/2008 organizované 



Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Tento program je plně hrazen Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je tedy zcela zdarma. 

Tito ŠMP také využívají dalších možností seminářů a přednášek pořádaných 

Poradním a setkávacím centrem POSEC (Frýdlant v Čechách), Krajskou hygienickou 

stanicí (KHS), případně Technickou univerzitou v Liberci apod. 

Nedostatečné se jeví vzdělávání zastupující ŠMP v Novém Městě pod Smrkem, 

a také v Hejnicích, kde nebyla potvrzena účast na akreditovaném vzdělávání ani jiné 

formě dalšího vzdělávání v tomto školním roce. 

Podstatné výsledky dat zjištěných dotazníkem a doplněné v rozhovoru s ŠMP 

jsem shrnula do tabulky č.1.24. 

Tabulka 1.24 (zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnocení podmínek pro práci Š M P v regionu Frýdlantsko, školní rok 2007/2008 

Základní 
škola 

Višňová Hejnice Frýdlant Raspenava 
Nové Město 

p.S. 

Vzdělání/ 
nyní s tuduje 

VŠp/ 
CVLK 

VŠp VŠp/ CVLK 
VŠp + sp./ 
CVLK 

střední 

Praxe jako 
Š M P 

11 let 2 roky 3 roky 1 .rok 0.5 roku 

Další funkce 
na škole 

|Douze 
S M P 

pouze Š M P pouze Š M P pouze Š M P pouze Š M P 

Materiální 
podmínky 

O.p.+Vid. 
Čas.+ PC 
Int. 

O.p. + Vid. 
PC + Int. 

O p . + PC 
Int. + Vid. 

O.p.+PC 
Vid.+ Čas. 
Int. 

O.p. + PC 
Int.. 

Samostatná 
místnost 

Ano Ne Ne Ne Ne 

Konzultační 
hodiny 

Ano, 
jednou 
týdně 

Ne Ne 
Ano, jednou 
týdně 

Ne 

Spolupráce 
s vedením 
ZŠ 

Výborná Nedost. Nedost . 
Dobrá, 
zlepšení. Dobrá. 

Spokojenost 
s funkcí 
Š M P 

Ano, ale 
nedostatek 
času 

Není příliš 
spokojená 

Ano, ale 
problémy 

Ano,velmi. 
Málo času 
na práci 

Ano, ale jen 
zastupuje 

pozn. ŠMP = školní metodik prevence 
VŠp = vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, sp. = speciální pedagogika VŠ 
CVLK = akreditovaný program pro školní metodiky prevence, zajišťuje Centrum vzdělanosti Libereckého 

kraje 
O P. = odborné publikace, Vid. = videokazety, Čas. = časopisy, PC = počítač, Int.= internet 
nedost. = nedostatečná 

c) Funkce, které pedagog kromě svého pracovního úvazku zaměřeného na výuku na 2. 

stupni základní školy ve škole vykonává. 



Z právního předpisu "Metodický pokynu MŠMTč.j. 20 006/2007-51" vyplývá 

podle čl. 6 odstavce 3, že MŠMT nedoporučuje s přihlédnutím k náročnosti a 

odbornému zaměření ŠMP slučovat tuto funkci s funkcí výchovného poradce na dané 

ZŠ. Všichni dotazovaní pedagogové mají na vybraných školách, kromě svých 

vyučovacích povinností, pouze jednu funkci - funkci ŠMP. 

d) Materiální podmínky pro veškerou činnost vymezenou v kapitole 3.2.1.2 (Činnosti 

školního metodika prevence) na vybraných ZŠ. 

Na základě vyplnění dotazníku a rozhovoru jsem zjistila, že všichni metodikové 

prevence mají k dispozici odborné publikace většinou uspořádané do knihovny. Dvě 

základní školy navíc odebírají časopisy zaměřené na výchovnou a vzdělávací 

problematiku a prevenci SPJ (např. „Závislosti a my", „Prevence", „Rodina a škola"). 

Tato literatura je přístupná jak samotným ŠMP tak ostatním pedagogům a po požádání 

také žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Čtyři ŠMP mají mezi materiály zaměřenými na prevenci SPJ také videokazety. 

Všichni mají přístup k počítači a internetu zajištěný většinou ve sborovně. ŠMP na ZŠ 

Višňová má oboje přímo v místnosti speciálně určené pro výkon své činnosti. ŠMP na 

ZŠ Raspenava u v e d l a ještě materiály týkající se prevence SPJ získané spoluprácí s KHS 

Liberec. 

e) Samostatná místnost pro vlastní činnost ŠMP. (Šetření SPJ, poradenství poskytované 

žákům, zákonným zástupcům, kolegům a další činnosti.) 

Pouze jeden ŠMP (ZŠ Višňová) má vyhrazenou místnost, která je k dispozici 

pouze jemu. S l o u ž í t a k é jako jeho kabinet. Nikdo jiný z pedagogického sboru již tuto 

místnost nevyužívá. Ostatní provádí šetření SPJ, pokud je třeba, např. ve sborovně. 

ŠMP na ZŠ Raspenava uvedla získání samostatné místnosti pro činnost ŠMP jako jeden 

z cílů MPP jako celku. 

0 Stanovené konzultační hodiny. 
Pouze dva z dotazovaných ŠMP uvedli, že mají pevně stanovené konzultační 

hodiny. Jedná se o jedno odpoledne v týdnu, kdy jsou k dispozici žákům i jejich 

zákonným zástupcům a věnují se odbornému poradenství nebo alespoň vyslechnou 

žáky, kteří mají nějaký osobní problém, pokud není v jejich možnostech jeho řešení. 

(Např. partnerské problémy v prvních vztazích dospívajících žáků.) V případě potřeby 



předávají kontakty na další odborníky, v jejichž kompetenci je řešení daných 

výchovných a jiných problémů. 

g) Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy působícími na 

škole. 

V této části výzkumu jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými školami. Na ZŠ 

Višňová je ve všech směrech uváděná kvalitní a konstruktivní komunikace mezi 

pedagogy vzájemně a mezi nimi a vedením. Celkově z rozhovoru vyplývá velmi 

pozitivní a tvořivá atmosféra na škole v posledních několika letech. Podobně jc tomu 

na ZŠ v Raspenavě. Přesto ŠMP popisovala určitá nedorozumění mezi ní a vedením 

školy v minulém pololetí tohoto školního roku. V současnosti je s komunikací 

s vedením školy spokojená. 

Na zbývajících třech školách je spolupráce a komunikace mezi pedagogy, ŠMP a 

vedením školy nedostatečná. K tomuto závěru jsem dospěla např. na základě 
V V T • • / t 

nedostatečné podpory vzdělávání SMP na ZS v Hejnicích, časové zaneprázdněnosti 

ŠMP ve Frýdlantě v ul. Purkyňova, která uvedla nedostatek podpory v oblasti prevence 

z vedení školy. Celkově problematická je situace na ZŠ v Novém městě pod Smrkem, 

kde sice ŠMP komunikuje dobře s vedením školy, ale výsledky celkového působení 

v rámci prevence SPJ jsou na škole minimálně sporné. Viz Pouze Střední pedagogické 

vzdělání současné ŠMP a výsledky další části výzkumného šetření. 

h) Spokojenost pedagogů ve funkci SMP. 

Tři z vybraných ŠMP odpověděli, že jsou spokojení s výkonem této funkce na 

ZŠ. Dva uvedli, že je oblast prevence SPJ velmi zajímá, a z toho vyplývající činnost je 

baví. ŠMP na ZŠ v obci Višňová řekla:„V žádném případě bych neměnila školu, jsem 

spokojená...". Na ZŠ ve Frýdlantě je vysoký výskyt SPJ a jejich řešení se spíše nedaří. 

ŠMP vidí řadu problémů na ZŠ. Není zcela spokojena. V Hejnicích byla paní učitelka 

jmenována do funkce doslova ze dne na den uprostřed školního roku. Není spokojená. 

Celková atmosféra na škole je problematická. Paní učitelka v Novém Městě p. S. 

vykonává tuto funkci dočasně než se aprobovaná kolegyně vrátí z mateřské dovolené. 

Cítí se spokojená, ale nemá žádné zkušenosti a se všemi činnostmi ŠMP teprve začíná. 

Závěrem této části výzkumného šetření je, že v činnosti ŠMP jsou velké rozdíly. 

Přes dobré materiální podmínky a zcela rovnocenné možnosti dalšího vzdělávání se na 



dvou základních školách (ZŠ Hejnice a ZŠ Nové Město p.S.) jeví práce ŠMP jako spíše 

nedostatečná. A i oni hodnotí své působení na škole s rozpaky. 

4 . 3 . 2 A K T U Á L N Í M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Y 

Tato kapitola se zabývá výsledky výzkumného šetření zaměřeného na přípravu a 

realizaci MPP na 2. stupních sledovaných škol. Rozdělila jsem ji na dílčí části 

odpovídající okruhům otázek sledovaných v dotazníku a rozhovoru se ŠMP 

a) Podoba vypracovaného MPP na škole. Zda je k dispozici na internetových stránkách 

školy apod. Zjišťováno dotazníkem a rozhovorem. 

Všechny školy uvedly, že mají pro aktuální školní rok vypracovaný MPP. 

V dotazníku pak uváděly data z něj vycházej ící. Ani jedna ze zkoumaných škol nemá 

MPP umístěný na internetových stránkách školy. Čtyři školy ho mají v určitém rozsahu 

k dispozici vytištěný. Tento rozsah se výrazně liší. (Od 2 stránek A4 po kompletně dle 

metodických pokynů MŠMT vypracovaný soubor materiálů viz. příloha č.4.) Jedna 

škola (ZŠ Nové Město pod Smrkem) ho nemá v tištěné podobě vůbec. Jako důvod byl 

uveden technický nedostatek v počítačovém vybavení školy, který bude brzy odstraněn. 

b) Aktivity nabízené školou pro žáky 2. stupně v rámci realizace MPP (rozděleno na 

jednorázové: přednášky, besedy, další sportovní či kulturní akce a dlouhodobé 

programy). Zkoumáno dotazníkem. 

Na všech sledovaných školách probíhají jednorázové přednášky a besedy na 

témata týkající se výskytu a prevence SPJ. (Např. "Agresivita a šikana", „Hrou proti 

AIDS" - ZŠ Hejnice, „Alkohol a kouření", „Trestní zodpovědnost, mravnostní delikty" -

ZŠ Raspenava, „Bezpečný sex", „Vandalismus" - ZŠ Višňová, „Záškoláctví", 

„Závislosti" - ZŠ Frýdlant). Školy organizují tzv. Školní akademie, probíhají různé 

sportovní soutěže např. horolezecké závody - ZŠ Hejnice, floorbalový turnaj - ZŠ 

Frýdlant. Další akce je např. volba Miss školy - ZŠ Frýdlant. - v tabulce uvedeny jako 

.Jiné akce". Na ZŠ Višňová probíhají každý školní rok „Podzimní a jarní výtvarné 

dílny" pro žáky a rodiče. Jedná se o významnou akci právě proto, že zapojuje i rodiny 

žáků. Rozhovorem jsem zjistila, že je o tuto akci mezi žáky a rodiči dost velký zájem. 



tabulka 1.25 (zdroj: vlastní zpracování) 

Aktivity a programy pro žáky 2. stupně realizované v rámci M P P šk.rok 2007/2008 

aktivity a 
programy 

ZŠ Višňová ZŠ Hejnice ZŠ Frýdlant ZŠ Raspenava 
ZS Nové 
Město p.S. 

přednášky Ano Ano Ano Ano Ano 

besedy Ano Ano Ano Ano Ano 

jiné akce Ano Ano Ano Ano Ano 

dlouhodobé 
programy: 
„Zdravá 
škola" 

Ne Ne Ne Ano Ano 

„Můj dům, 
můj hrad" 

Ano Ne Ne Ano Ne 

„Normální 
je nekouřit" 

Ano Ne Ne Ne Ne 

„AIDS a 
my" 

Ano Ne Ne Ne Ne 

pozn. konkrétní příklady aktivit jsou uvedeny v textu. 

Z dlouhodobých programů, které probíhají na dotazovaných školách, je 

nejčastěji využíván projekt „Zdravá škola" a to na dvou školách. Celkově tyto programy 

zaměřené na prevenci probíhají na třech sledovaných školách. Ostatní nevyužívají 

žádný. 

c) Témata používaná ve výuce a dalších aktivitách žáků 2. stupně v rámci prevence SPJ. 

Zkoumáno dotazníkem. 

Rozsah působení škol v oblasti prevence SPJ na 2. stupni včetně problematiky 

zdravého životního stylu, otázek osobního bezpečí a mezilidských vztahů se liší. Jsou 

témata, která jsou zařazená na všech školách. Např. prevence kriminality - Trestní 

zodpovědnost, sexuální zneužívání, vandalismus apod., návykové látky - kouření, 

alkohol, další závislosti, šikana, mezilidské vztahy - partnerské vztahy, rodina, 

tolerance, sexuálně přenosná onemocnění, zdravý životní styl, rozvoj osobnosti - řešení 

konfliktů, trávení volného času atd., ale i mezi nimi jsou určité rozdíly ve způsobu 

realizace a rozsahu výuky (aktivit). 

Dále jsou témata využívaná školami jen částečně, rasismus a extremismus -

neobjevují se v rámci MPP dvou škol, problematiku záškoláctví, které se přitom 

vyskytuje téměř na každé škole, opět neuvedli 2 z nich. Multikulturní výchovu, která 

umožňuje rozvoj sociálního cítění dětí vzhledem k jiným kulturám a národnostem, mají 



ve výuce a programech zařazeny jen dvě z dotazovaných škol. To samé se týká otázky 

Bezpečnost v dopravě, zaměřené na dodržování platných předpisů při řízení 

motorových vozidel včetně např. osobního bezpečí, tedy používání pásů apod. Toto 

téma se na 2. stupni objevuje také jen na dvou ze sledovaných škol. 

Poslední je téma zařazené pouze u jedné ze zkoumaných škol. Je to téma, 

Nebezpečí sekt a náboženských hnutí, které ale může být pro dospívající žáky v 

důsledku nedostatečné informovanosti, velkým rizikem. 

tabulka 1.26 (zdroj: vlastní zpracování) 

Témata využívaná při výuce a dalších aktivitách žáků 2. stupně při realizaci M P P 
ve šk. roce 2007/2008 

témata I ZŠ Višňová ZŠ Hejnice 
ZS 
Frýdlant 

ZS 
Raspenava 

ZS Nové 
Město p.S. 

návykové látky, 
závisí. 

Ano Ano Ano Ano Ano 

šikana, násilí 
Ano Ano Ano Ano Ano 

prevence 
kriminality 

Ano Ano Ano Ano Ano 

rasismus, 
ext remismus 

Ano Ne Ano Ano Ne 

záškoláctví Ano Ne Ano Ano Ne 

sex.přenosná 
onemocnění 

Ano Ano Ano Ano Ano 

sekty a 
náb.hnulí 

Ne Ne Ne Ano Ne 

mezil idské 
vztahy 

Ano Ano Ano Ano Ano 

multikulturní 
výchova 

Ano Ne Ne Ano Ne 

rozvoj 
osobnosti 

Ano Ano Ano Ano Ano 

zdravý živ.styl 1 Ano Ano Ano Ano Ano 

bezpečnost v 
dopravě 

Ano Ne Ne Ano Ne 

pozn. závisí. = problematika závislostí 

d) Další metody, materiály, a zdroje využívané pro realizaci MPP. - Viz Dotazník. 

Všechny jmenované školy využívají konzultací a poradenství při koordinaci 

realizace MPP a řešení výskytu SPJ. Většina škol (celkem 4) také organizuje návštěvy 

kina při promítání filmových představení zaměřených na prevenci SPJ, stejně tak 

sledování vlastních videokazet s touto problematikou. Přímé prožitkové programy 

(prevence AIDS) na 2. stupni používá pouze jedna základní škola. 



Pobytové akce a exkurze jsou využívány částečně, vždy na třech vybraných 

školách. Jedná se především o školní výlety a pobyty zaměřené na ekologickou 

výchovu, kde jsou zařazeny aktivity podporující spolupráci ve třídě, rozvoj osobnosti a 

různé komunikační dovednosti. Kromě základní školy v Novém Městě p. Smrkem 

nabízí školy jako součást realizovaných MPP řadu volnočasových aktivit. Těm se 

věnuje tabulka 1.30 a část g). 

Nástěnku, zaměřenou na prevenci SPJ, má vytvořenou pouze jedna škola. 

Schránky důvěry mají pro své žáky k dispozici dvě školy. Ostatní zatím tyto prvky 

nezavedly. 

Veškeré tyto informace shrnuje tabulka 1.27. Poslední, ale důležitá otázka této 

části výzkumného šetření byla, zda školy využívají možnosti dotací a grantů (nadace 

EURONISA, dotační programy MŠMT, Libereckého kraje a další). Tuto možnost 

bohužel nevyužívá žádná ze sledovaných škol. 

tabulka 1.27 (zdroj: vlastní zpracování) 

Další metody, materiály a zdroje využívané školou při realizaci M P P 

Základní škola Višňová Hejnice Frýdlant Raspenava Nové 
Město p.S. 

konzultace Ano Ano Ano Ano Ano 

f i lmová před. Ne Ano Ano Ano Ano 

videoprojekce Ano Ano Ano Ano Ano 

prožitkové pr. Ano Ne Ne Ne Ne 

pobyt, akce Ano Ne Ano Ano Ano 

exkurze Ano Ne Ano Ano Ne 

volnočas. aktivity Ano Ano Ano Ano Ne 

nástěnka Ne Ne Ne Ano Ne 

schránka důvěry Ne Ne Ano Ano Ne 

dotace, granty Ne Ne Ne Ne Ne 

pozn. před. = představení (kino) 
pr. = programy 

e) Odborníci, organizace a instituce, se kterými škola spolupracuje. - Viz Dotazník. 

Seznam odborníků, institucí a organizací, které se školou různými způsoby 

spolupracují při prevenci a řešení výskytu SPJ, má být dle metodického pokynu (MŠMT 

2007) součástí MPP každé základní školy. 

V dotazníku všechny školy uvedly, že spolupracují s Policií ČR. Ta školám 

nabízí organizaci přednášek zaměřených na prevenci kriminality, zneužívání 



návykových látek a sexuální výchovu. Také se podílí na šetření a řešení výskytu SPJ na 

školách. Všechny školy také spolupracují s Oddělením sociálně - právní ochrany dítěte, 

OSPOD (oddělení péče o dítě Frýdlant, nebo obecní úřady příslušných obcí) při řešení 

různých problémů, např. zanedbávání a týrání dítěte, rozvod rodičů a další problémové 

situace.V případech výchovných a vzdělávacích problémů žáků se specifickými 

poruchami učení, integrovaných žáků či jiných žáků se specifickými potřebami, jsou 

všechny školy v kontaktu se Speciálně pedagogickými centry (SPC). Zvlášť pro výběr 

vhodné střední školy a zaměstnání pro žáky 2. stupně je tato spolupráce podstatná 

tabulka 1.28 (zdroj: vlastní zpracování) 

O d b o r n í c i , i n s t i t u c e a o r g a n i z a c e s p o l u p r a c u j í c í s e š k o l o u p ř i r e a l i z a c i M P P 

Z á k l a d n í š k o l a V i š ň o v á H e j n i c e F r ý d l a n t R a s p e n a v a 
N o v é M ě s t o 
p . S . 

P P P II A n o N e A n o A n o A n o 

K H S , S Z Ú 1 A n o N e A n o A n o A n o 

P o l i c i e Č R A n o A n o A n o A n o A n o 

O S P O D A n o A n o A n o A n o A n o 

S P C A n o A n o A n o A n o A n o 

o d b . a l é k a ř i A n o N e A n o A n o N e 

S V P N e N e A n o N e A n o 

P O S E C A n o N e A n o A n o N e 

" M a j á k " N e N e A n o A n o N e 

C e l n í s p r á v a A n o N e A n o A n o A n o 

s z ú = Státní zdravotní ústav 
OSPOD = oddělení sociálnč právní ochrany dítěte , SPC = Spec.alné pedagogicka centra 
odh = odborníci (psycholog, psychiatr, sociální pracovník), SVP = Středisko výchovné péče Liberec 
POSEC = Poradní a selkávací centrum Frýdlant viz. příloha č. 3, "Maják" = skautská organ.zace 

Čtyři školy z pěti uvedly, že pracují v rámci realizace MMP s Pedagogicko-

Psychologickými poradnami (PPP), Krajskou hygienickou stanicí (KHS) nebo Státním 

zdravotním ústavem (SZÚ), které jim umožňují odborné konzultace a získávání dalších 

materiálů. Během školního roku KHS a SZÚ organizují přednášky a besedy pro žáky 2. 

stupňů základních škol (např.prevence kouření). S odborníky a lékaři spolupracují tři 

jmenované školy. Pobyty pro problémové žáky, organizované Střediskem výchovné 

Péče Liberec, využívají dvě školy. 

Ve Frýdlantě funguje tzv. Poradní a setkávací centrum = Posec, které umožňuje 

konzultovat ŠMP, pedagogům, žákům i rodičům výchovné a vzdělávací problémy a 



náročné životní situace s odborníky.viz.kapitola 4.3.4.3 (další konatkty). Tři základní 

školy těchto služeb využívají. ŠMP uvedli, že se účastní také seminářů zaměřených na 

prevenci SPJ pořádaných tímto centrem. Poslední z uvedených organizací je Skautská 

organizace - pobočka Liberec "Maják". Na základních školách pořádá přednášky a 

besedy zaměřené na různé oblasti prevence SPJ. S ní jsou v kontaktu dvě z vybraných 

škol. 

f) Spolupráce s rodiči žáků 2. stupně školy. - Viz Dotazník. 

Všechny vybrané školy se snaží o spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) 

svých žáků. V oblasti prevence to umožňují jak přímé, tak nepřímé formy spolupráce. 

Jejich přehled uvádím v tabulce 1.29.1 v této oblasti jsou rozdíly mezi jednotlivými 

školami výrazné. 

tabulka 1.29 (zdroj: vlastní zpracování) 

Spolupráce školy s rodiči při realizaci M P P ve šk.roce 2007/2008 

Základní škola Višňová Hejnice Frýdlant Raspenava Nové 
Město p.S. 

přímá účast v 
M P P 

Ano Ne Ano Ne Ne 

akce pro 
rodiče s dět. 

Ano Ne Ano Ano Ano 

přednášky pro 
rodiče 

Ano Ne Ano Ne Ne 

účast S M P na 
tř.sch. 

Ano Ne Ne Ano Ano 

písemná sd. Ano Ano Ano Ano Ano 

informační 1. Ano Ne Ano Ano Ne 

Nejméně s rodiči žáků spolupracují v Hejnicích, zde pouze formou písemných 

sdělení. ŠMP v rozhovoru uvedla, že rodiče se o tuto problematiku nezajímají. Lepší je 

to v Novém Městě pod Smrkem, kde kromě písemných sdělení pořádají také akce pro 

rodiče s dětmi a ŠMP se účastní třídních schůzek, kde informuje rodiče o výskytu SPJ 

na škole. Podstatně lepší je pak komunikace mezi školou a rodiči na ostatních školách. 

Informují rodiče také pomocí letáků a dalších materiálů z oblasti SPJ. Na dvou školách 

se rodiče přímo účastní realizace MPP jako vedoucí zájmových aktivit pro žáky a jsou 
2de pořádány přednášky a besedy pro rodiče. 



g) Nabídka volnočasových aktivit. Zjišťováno především rozhovorem. 

Při hodnocení nabídky zájmových činností pro žáky vybraných základních škol 

jsem zjišťovala počet těchto nabízených aktivit, výši poplatků, kterou platí za kroužek 

rodiče dítěte, a místo jejich konání. Tím jsem ověřovala jejich finanční a časovou 

dostupnost. 

V nabídce i v dalších zjišťovaných údajích jsou patrné rozdíly. Je škola, která 

nenabízí žádnou aktivitu pro volný čas (Nové Město p.S. - problém v komunikaci s obcí 

a místními organizacemi) a naopak škola nabízející přes 10 zájmových činností. Navíc 

jsou dostupné Základní umělecké školy - Frýdlant, Nové Město pod Smrkem. V těchto 

se platí pololetně poplatky ve výši 600,- až 950,- Kč. Dále je v regionu k dispozici řada 

dalších nabídek organizací, klubů a spolků, které nejsou se školou v přímém kontaktu. 

Tabulka 1.30 (vlastní zpracování) 

N a b í d k a v o l n o č a s o v ý c h a k t i v i t n a v y b r a n ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h v e š k . r o c e 

2 0 0 7 / 2 0 0 8 

z á k l a d n í š k o l a V i š ň o v á H e j n i c e F r ý d l a n t R a s p e n a v a 
N o v e ' M ě s t o 
p . S . 

p o č e t 9 7 11 9 0 

p o p l . / m ě s . / K č 0 , - a ž 5 0 , - 0 , - a ž 2 0 , - 4 0 , - a ž 5 0 , - *0,- a ž 1 0 0 , - r ů z n é 

m í s t o k o n á n í 
Z Š a o k o l í 

h a s . z b r . 
Z Š a o k o l í 

Z Š . D D M a 

o k o l í 
Z Š r ů z n é 

pozn. popi. = poplatek , més. = mésíčnč 
* = pouze za materiál a pomůcky pf. keramika, jinak nejsou 

„okolí" = terén v okolí obce ( atletika, horolezectví, myslivecký kroužek) ale 
hlavní místo konání je ZŠ 

has.zbr. = hasičská zbrojnice v obci Višňová 
DDM = Domov dětí a mládeže Frýdlant 
„různé" = škola žádné aktivity nenabízí, šetřením nebylo tedy nic zjištčno, ale nabídka funguje pod obecním úřadem a 

místními spolky a organizacemi 

Poplatky za volnočasové aktivity nabízené školami jsou minimální, mnoho 

kroužků je zcela zdarma. Většinou se hradí pouze náklady za materiál a pomůcky u 

výtvarných kroužků, např. keramika, a také za výuku cizího jazyka. Řadu aktivit dotují 

neziskové organizace - Sbory dobrovolných hasičů, sportovní a jiné kluby (např. ABK 

Liberec). 

Poplatky v DDM Frýdlant se platí půlročně ve výši 250,- až 300,- Kč. Tyto 

poplatky platí i pro aktivity probíhající přímo na ZŠ Frýdlant, pracoviště Purkyňova ul„ 

které organizuje DDM. Samotná škola žádné kroužky nenabízí, jen prostřednictvím 

DDM. V průměrné výši p o p l a t k ů jsou tedy rozdíly max. několik desítek korun měsíčně 

podle typu zájmové činnosti. 



Jiná je situace v Novém Městě p. Smrkem, kde škola nejen že zájmové činnosti 

neorganizuje, ale navíc o nich ani žáky a rodiče neinformuje a jinak je 

nezprostředkovává. Obecní úřad ve spolupráci s DDM Nové Město p. S. a s řadou 

spolků, sportovních a jiných klubů, však nabízí přes 15 zájmových aktivit pro děti a 

mládež na 2. stupni ZŠ. Viz příloha č.3 

h) Nejčastější SPJ vyskytující se v tomto školním roce. 

V rozhovoru se ŠMP jsem zjistila, že se na vybraných základních školách 

objevují nejčastěji tyto SPJ: kouření, šikana a záškoláctví. V jednom případě bylo 

šetřeno sexuální obtěžování. K tomu došlo v 9. třídě ZŠ Raspenava. Paradoxně na ZŠ 

Hejnice a ZŠ Nové Město p.S. se prý SPJ téměř nevyskytují. Což je vzhledem k 

nedostatkům zjištěným v MPP a jeho realizaci neočekávané. 

i) Realizace MPP vzhledem k potřebám regionu Frýdlantsko, ve kterém všechny 

sledované základní školy působí. 

V této části hodnotím MPP vzhledem k charakteristikám regionu a z toho 

vyplývajícím potřebám v oblasti prevence SPJ na základních školách. Viz kapitola 2.7 a 

3.4. V rámci přípravy a realizace MPP se to podařilo třem sledovaným základním 

školám dostatečně a dvěma s různě velkými nedostatky. Toto shrnuje níže uvedená 

tabulka 1.31. Školy, které dostatečně a kvalitně spolupracují s rodiči žáků, odbornými 

organizacemi a dalšími institucemi, nabízejí pestré časově a finančně dostupné 

volnočasové aktivity, splňují potřeby regionu v prvních třech uvedených 

charakteristikách. (Vyplývá z předchozích výsledků výzkumného šetření.) 

Výskyt kriminality a určitých SPJ především v oblasti zneužívání návykových 

látek žáky 2. stupně základních škol dostatečně řeší a o prevenci těchto jevů se snaží 

opět především tři základní školy. 

Ostatní školy mají problémy v samotné spolupráci v oblasti prevence v rámci 

školy a v Novém Městě pod Smrkem je navíc patrný nedostatek v komunikaci s obcí 

jako takovou. V důsledku toho nemají tyto dvě školy dostatečnou nabídku aktivit a 

projektů pro žáky 2. stupně obecně. A řada dalších nedostatků v realizaci MPP z toho 

vyplývá. 



tabulka 1.31 (zdroj: vlastní zpracování) 

Realizace M P P a činnost Š M P vzhledem k potřebám regionu Frýdlantsko 

charakteristiky 
regionu 

ZS 
| Višňová 

ZS 
Hejnice 

ZŠ Frýdlant ZŠ Raspenava ZS Nové 
Měslo p.S. 

zhoršená dopravní 
dostupnost 

Ano Ne Ano Ano Ne 

zastoupení romské 
populace 

Ano Ne Ano Ano Ne 

ekonomická situace Ano Ne Ano Ano Ne 

výskyt kriminality Ano Ano Ano Ano Ano 

zneužívání návyk, 
látek : 

25% žáků kouří Ano Ano Ano Ano Ano 

vyšší počet žáků. 
kteří pi j í alkohol 

Ano Ano Ano Ano Ano 

častější zkušenost s 
drogou 

Ano Ne Ano Ano Ne 

zdravotní a psych, 
problémy žáků 

Ano Ne Ano Ano Ne 

Neprobíhající další vzdělávání ŠMP tyto nedostatky také prohlubuje a potřeby 

regionu v oblasti prevence SPJ nejsou na ZS Hejnice a ZŠ Nové Město p.S. dostatečně 

zajištěny. 

Shrnutím celé této kapitoly tedy je několik jednoznačných závěrů: 

- Ve všech oblastech realizace MPP jsou mezi sledovanými školami velké rozdíly. 

- Existuje mezi nimi doslova vzorová škola a vzorový MPP a naopak téměř odstrašující 

přístupy k celé otázce prevence SPJ. 

- Spolupráce v rámci školy i s rodiči žáků je ve všech směrech výborná na ZŠ Višňová, 

naopak velmi špatná na ZŠ v Hejnicích. 

- Žádná ze škol nevyužívá dotačních programů na podporu přípravy a realizace MPP. 

4 .3 .3 V Y H O D N O C E N Í H Y P O T É Z : 

Tato kapitola porovnává výsledky mého výzkumného šetření „ Činnost školních 

metodiků prevence a minimální preventivní programy na vybraných základních školách 

Frýdlantska" a mnou stanovené hypotézy. 

H1. Minimální preventivní programy splňují požadavky Metodického pokynu MŠMT 

č.j. 20 006/2007 - 51 z ló.října r.2007 K primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. 



První hypotézu nemohu na základě svého výzkumného šetření zcela potvrdit, 

protože: MPP jedné školy není k dispozici ani v tištěné ani v internetové podobě. Viz 

kapitola 1.3.2, část a). Navíc v určitých oblastech MPP byly nalezeny nedostatky. 

Spolupráce mezi pedagogy vzájemně a mezi vedením škol není zcela dostatečná u třech 

ze zkoumaných škol. Spolupráce s rodiči je také nedostatečná především na základní 

škole v Hejnicích. Viz Tabulka 1.28 a 1.29. 

V rámci MPP neprobíhají žádné dlouhodobé projekty (ZŠ Frýdlant) a nejsou 

zařazena některá podstatná témata. Například multikulturní výchova jako základ 

prevence rasismu chybí na většině škol. Vlastní téma rasismus se podle vyplněných 

dotazníků při výuce ani v dalších aktivitách žáků 2. stupně neobjevuje na dvou z 

vybraných škol. To samé platí o tématu záškoláctví. Jedná se při tom o jeden z 

nejčastějších SPJ. 

Také využití dalších možností (stálá nástěnka, schránka důvěry, konzultační 

hodiny ŠMP) není odpovídající. Pouze jeden ŠMP má pro svou činnost vlastní místnost. 

T a j e potřeba pro diskrétní poradenství i řešení výskytu SPJ vzhledem k soukromí žáka 

a základnímu principu danému již citovanou Úmluvou o právech dítěte, a tím je za 

všech okolností upřednostnit zájem dítěte. Ani jedna škola nevyužívá dotační programy 

na podporu realizace MPP. 

H2. Minimální preventivní programy respektují specifika regionu - vyšší zastoupení 

romské populace, nezaměstnanost, nižší průměrná mzda, horší dopravní dostupnost, atd. 

Prezentují nabídku cenově i časově dostupných volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Druhá hypotéza se také z části nepotvrdila. Tři základní školy mají MPP 

vypracované takovým způsobem, že lze říci, že odpovídají specifickým potřebám 

regionu. Viz (tabulka 1.31) a část h). Zároveň zde existuje časově a finančně dostupná 

nabídka volnočasových aktivit viz.(tabulka 1.30) organizovaných ve spolupráci se 

školami nebo přímo v prostorách těchto škol. Zbývající dvě školy mají celkově MPP 

nedostatečně vypracovaný a proto ani není splněn předpoklad uvedený v H2. Základní 

škola v Novém Městě p.S. navíc nenabízí ani žádné aktivity pro trávení volného času 

žáků. 

H3. Vybrané ZŠ regionu Frýdlantsko nevyužívají dostatečně možnosti finanční podpory 

a dotací pro Programy minimální prevence. 



Toto očekávání se šetřením potvrdilo. Žádná ze sledovaných ZŠ nevyužívá 

v současnosti finanční podpory projektů Libereckého kraje, MŠMT ani žádného jiného 

subjektu. Viz příloha č.2. (Rozdělení finančních prostředků programu „Preventivní 

programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými 

organizacemi v roce 2007.", Liberecký kraj.) 

H4. Školní metodik je spokojen s výkonem této funkce na škole. 

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Je možné uvést, že 4 z 5 

dotazovaných ŠMP jsou s výkonem této funkce spokojení. Odpověď ano na otázku: 

„Jste spokojena s výkonem ŠMP?", uvedli 3. Jeden ŠMP je spokojen pouze z části 

vzhledem k problematické aktuální situaci na škole. Poslední ŠMP není spokojen vůbec. 

Toto je dáno především celkovým prostředím školy a vztahy mezi pedagogy a vedením 

školy. Pokud je prostředí školy pozitivní a vztahy kvalitní jsou také výrazně lepší 

podmínky pro veškerou činnost ŠMP a pedagogové v této funkci jsou spokojeni a práce 

je baví. Viz kapitola 4.3.1, tabulka 1.24. 

H5. Školní metodik prevence využívá další vzdělávací aktivity v oboru. 

Bohužel ani tento předpoklad nelze zcela potvrdit. Čtyři z pěti ŠMP, kteří se 

účastnili výzkumného šetření, se v tomto školním roce účastnili některé z forem dalšího 

vzdělávání v oblasti prevence SPJ nebo přímo studují akreditovaný program pro ŠMP. 

Poslední ŠMP nemá dokončené odpovídající VŠ vzdělání pedagogického směru a ani 

dalšímu vzdělávání se zatím nevěnuje. Viz kapitola 4.3.1, část b). Z toho vyplývá, že 

požadavky MŠMT uvedené v platném Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních nejsou 

v oblasti dalšího vzdělávání ŠMP v regionu Frýdlantsko dostatečně splněny. 

4 .3 .4 N Á V R H Y N A Z L E P Š E N Í M I N I M Á L N Í C H P R E V E N T I V N Í C H 

P R O G R A M Ů 

Kapitola podává přehled nevyužívaných možností a zdrojů pro přípravu a 

realizaci MPP na základních školách regionu Frýdlantsko. Je rozdělena do tří částí, 

které se postupně věnují nevyužívaným finančním zdrojům (dotacím a grantům) 

podporujícím projekty prevence SPJ na základních školách, možnostem dalšího 

vzdělávání ŠMP a dostatečně nevyužitým materiálům a kontaktům v oblasti prevence 



SPJ. Kromě toho jsou další kontakty, které je možné požít, v Příloze č.4. (Minimální 

preventivní program ZŠ Raspenava). 

4.3.4.1 F I N A N Č N Í Z D R O J E 

K tvorbě a uskutečnění preventivních projektů realizovaných jako součást MPP 

nebo k zabezpečení MPP může škola využít dotačního řízení v rámci „Programů na 

podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v 

působnosti resortu MŠMT na daný rok (zpravidla se jedná o Program I - preventivní 

programy realizované školami). Uvedený program každoročně vyhlašuje také krajský 

úřad Libereckého kraje. Podmínky pro poskytnutí dotací jsou pro školy k dispozici na 

úřadě nebo na internetových stránkách www.kraj-lbc.cz. 

Poskytnutí výše zmiňovaných dotací a další možnosti finanční podpory nabízí 

tyto instituce a organizace. 

a) Grantový fond Libereckého kraje 

- Program č. 10 - podpora projektů v resortu školství a Program č. 14 - podpora 

tělovýchovy a sportu, uzávěrky přihlášek pro rok 2008 byly do 10.3.2008 

- programy se každý rok opakují! 

b) Dotační programy MŠMT 

- každý rok vyhlašované aktuální programy zaměřené na různé oblasti vzdělávání 

včetně specifických projektů zaměřených např. na Multikulturní výchovu, na podporu 

vzdělávání romské menšiny a pod. 

Příklady dotačních programů: 

Dotační Program MŠMT na podporu výuky v jazycích národnostních menšin a 

multikulturní výchovy v roce 2008. 

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. 

Program MŠMT na podporu aktivit v oblastí integrace cizinců na území ČR pro rok 

2008 a další. 

c) Nadace EURONISA 

- finanční podpora v oblasti: sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. 

Žadateli mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 

právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace 

a nadační fondy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem. 

http://www.kraj-lbc.cz


4 .3 .4 .2 M O Ž N O S T I D A L Š Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í 

V této kapitole uvádím další možnosti vzdělávání školních metodiků prevence v 

regionu Frýdlantsko, tedy v rámci Libereckého kraje, popř.ČR jako celku. Kapitola je 

rozdělena na část věnovanou akreditovaným programům a část informující o jiných 

formách dalšího vzdělávání. 

Na základě „Metodického pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007 - 51" článek 6, odst. 

2., má mít každý ŠMP rozšířené své pedagogické vzdělání o specializaci pro výkon 

funkce ŠMP. 

Každý ŠMP má možnost získat tuto kvalifikaci pro svoji činnost studiem 

k výkonu specializovaných činností podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníku, akreditační komisi a kariémím systému 

pedagogických pracovníků. Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin 

ukončí obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 

jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Většina těchto programů je plně 

hrazena MŠMT. 

Akreditované vzdělávací programy pro specializační kvalifikační studium pro 

ŠMP získali: 

a) Katedra školní a pedagogické psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze (http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/katalog_new/spec.htm) - „Vzdělávací 

program pro učitele - školní metodiky prevence" (250 hodin, účastnický poplatek 

15 000,-Kč). 

b) Oddělení dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty MU Brno 

(http://www.muni.cz/research/projects/1232) - „Pregraduálnípříprava školních 

metodiků prevence sociálně patologických jevů" (250 hodin, účastnický poplatek 

10 000,-Kč). 

c) Katedra pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni 

(http://dvpp.pef.zcu.cz/S5.htm) - „Studium specializovaných činností - metodik 

prevence s o c i á l n ě patologických jevů" (250 hodin, účastnický poplatek 20 000,-Kč). 

d) Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty 

a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze 
(http://lfl.cuni.cz/article.asp?nArticleID=5322&nDepartmentID=5&nLanguageID=l) -

„Specializační studium pro metodiky prevence splňující novou vyhlášku č. 317/2005 

Sb., § 9 c) o dalším v z d ě l á v á n í pedagogických a výchovných pracovníků " (290 hodin, 

http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/katalog_new/spec.htm
http://www.muni.cz/research/projects/1232
http://dvpp.pef.zcu.cz/S5.htm
http://lfl.cuni.cz/article.asp?nArticleID=5322&nDepartmentID=5&nLanguageID=l


účastnický poplatek 19 815,-Kč). 

e) Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

(http://www.cvlk.cz/modules.php?name=News&new_topic=5) - „Studium k výkonu 

specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 

317/2005 Sb., § 9c)" (250 hodin, účastnický poplatek 18 000,-Kč). 

f) P-CENTRUM Olomouc (http://www.p-centrum.cz/prevence/page.php/31) -

„Studium pro školní metodiky prevence - 250" (250 hodin, účastnický poplatek 6 900,-

Kč). 

Další formy vzdělávání ŠMP : 

Pedagogická fakulta UK nabízí akreditovaný modulový kurz Prevence šikanování ve 

školách. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy. Lektorem je přední odborník 

na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání: 3.4., 4.4., 11.4. a 18.4. 2008 

Přihlášky a další informace: Dr. Iva Macháčková, e-mail 

iva.machackova@pedf.cuni.cz, tel. 221900538/727. 

4 .3 .4 .3 D A L Š Í K O N T A K T Y 

V této kapitole jsou informace o organizacích a institucích zabývající se 

prevencí sociálně patologických jevů: 

1. PORADNÍ A POTKÁVACÍ CENTRUM (POSEC) 

Zřizovatel: Město Frýdlant 

Statutární zástupce: Ing. Dan Ramzer, starosta 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC 

Adresa pro doručování: náměstí T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant 

Adresa zařízení: Děkanská 74, Frýdlant 

Zahájení provozu: listopad 2003 (Oficiální otevření: 18. prosinec 2003) 

Telefon (i záznamník): 482 311 302 

+ služba pro kontakt s veřejností v POSECu v út od 9:00 do 12:00 hod., v pá 8:30-

10:00hod. 

E-mail : posec@mu-frydlant.cz 

Popis zařízení: 
Místo pro setkávání odborné a laické veřejnosti nejen nad tématy prevence užívání drog 

http://www.cvlk.cz/modules.php?name=News&new_topic=5
http://www.p-centrum.cz/prevence/page.php/31
mailto:iva.machackova@pedf.cuni.cz
mailto:posec@mu-frydlant.cz


a dalších sociálně patologických jevů, ale i nad problémy běžného každodenního života 

s důrazem na nastartování pozitivních změn ve smyslu eliminace problémů nebo 

minimalizace rizik. Činnosti jsou pestré (tj. široké „všepokrývající" spektrum), 

pravidelně se opakující. Veškeré služby jsou pro klienty poskytovány zdarma (hrazeno 

z rozpočtu města, z rozpočtu realizátorů - Most k naději, o.s., obč. sdr. "D", z 

grantového fondu EU v rámci SROP, z grantového fondu LK, z příspěvků LK, 

nadací, případně státních dotací nebo sponzorů). Jedná se o přímo z ulice přístupné dvě 

místnosti v přízemí, se stoly a židlemi pro 25 sedících osob, se skromným sociálním 

zařízením společným s Mateřským centrem Frýdlant. Jedna místnost slouží jako 

čekárna a recepce, druhá jako poradenská či zasedací místnost. K dispozici je telefon se 

záznamníkem (zapne se po pátém zazvonění), PC s internetem. Okna jsou zabezpečena 

mřížemi. 

Cíl zařízení: 

Poskytnout časový prostor a zázemí subjektům působícím v sociálně psychologické 

oblasti pro jejich činnost ve Frýdlantě (ve Frýdlantském výběžku), a tím pomoci 

občanům zvládat obtížné životní situace a stavy. 

Cílové skupiny : 

Děti, mládež a jejich blízké osoby a lidé se vztahovými problémy (např. děti a mládež 

ohrožené delikvencí, osoby vykazující problémy s užíváním omamných a 

psychotropních látek, sociálně nepřizpůsobivé osoby...), pedagogové a odborníci 

pracující s dětmi a mládeží. 

Hlavní činnosti, kterými se Posec zabývá: 

a) Terénní práce pro uživatele drog, výměna injekčního materiálu pro snížení škod a 

zabránění přenosu infekcí. 

b) Poradenství pro dospívající a dospělé nejen s problémem závislostí. 

c) Poradenství rodinného psychologa - vztahové a výchovné problémy, děti 

po psychickém traumatu. 

d) Program „Pět P" - individuální „bezpečné" trávení volného času s dobrovolníkem 



e) Program „Občanská poradna" - účelem je vrátit klientům kontrolu nad jejich 

vlastními záležitostmi 

f) Klub duševního zdraví - setkávání lidí s duševním onemocněním, též pro blízké 

osoby 

Všechny hlavní činnosti realizují zkušení externí odborníci. Služby jsou 

anonymní, diskrétní a bezplatné. Několikrát ročně zde probíhá setkání školních 

metodiků prevence a kontaktních osob obcí Frýdlantského výběžku. Konají se zde 

semináře, besedy, setkávání s veřejností, školní supervize, konference 

2. ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE 

www.volny.cz/metodik 

- návrhy na preventivní aktivity pro děti a mládež 

- kontakty a informace 

- možnosti využití bezplatných dotazníků pro diagnostiku rizik SPJ u dospívajících 

(„ Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti") 

3. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ "SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ" 

http://www.sikana.org 

Adresa Společenství proti šikaně: 

Dr. Michal Kolář, předseda 

Pedagogicko-psychologická poradna SSt 

Zelený pruh 1294/50 

147 08 Praha 4 

e-mail: michalkolar@volny.cz 

Pobočka OS Společenství proti šikaně: 

Klub - poradna v Praze 2, Balbínova ul.6 - každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. 

tel.: 606 118 199 (po 17:00 hod.) 

e-mail : vladka-k@seznam.cz , tel. 737 436 120, 606 118 199 

4. MŠMT 

http://www.volny.cz/metodik
http://www.sikana.org
mailto:michalkolar@volny.cz
mailto:vladka-k@seznam.cz


5. Z A V E R 

Závěrečná část diplomové práce odpovídá na otázky, které jsem si kladla při 

stanovení cílů výzkumného šetření. Uvádí celkové závěry mé diplomové práce a můj 

vlastní názor na řešenou problematiku a výsledky výzkumného šetření. 

Činnost školních metodiků prevence nelze jednoduše ohodnotit jako dobrou 

nebo špatnou. Celkově je zde řada rozdílů a úroveň koordinace prevence sociálně 

patologických jevů na vybraných školách se výrazně liší. Stejným způsobem se liší 

minimální preventivní programy a jejich realizace a způsob jejich realizace. Vše je 

patrné z kapitoly 4.3 (Výsledky šetření). 

Velmi mě překvapilo, že jsou tyto rozdíly mezi školami, někde doslova 

sousedních obcí, opravdu značné. Očekávala jsem určité nedostatky, vyplývající z 

celkové charakteristiky prostředí, ve kterém žiji. Jedná se o řadu problémů v 

ekonomické i sociální sféře, které život místních lidí obklopují, a to se promítá do 

školství. Ale perfektní spolupráce mezi pedagogy, včetně školních metodiků prevence a 

vedením školy, výborná nabídka zájmových aktivit pro děti a celkově velmi pozitivní a 

tvůrčí atmosféra na ZŠ Višňová a ve velké míře také na ZŠ Raspenava ve mně vyvolala 

nadšení. Nesmím zapomenout na výbornou spolupráci s rodiči, která je pro prevenci 

SPJ opravdu nezbytná. Je zde vidět, že když mají lidé zájem a snahu, tak je možné 

udělat pro zdravé a spokojené žáky a celkové prostředí školy mnoho. 

Na druhé straně jsem narazila na řadu problémů a negativních jevů. V zásadě 

bylo toto patrné již při kontaktování školy a domlouvání spolupráce. Určitý odstup a 

často také nejistota s kým mám vlastně své výzkumné šetření provádět, hned ukazovalo, 

že prevence sociálně patologických jevů a spolupráce v rámci školy (hlavně ZŠ Hejnice 

a ZŠ Nové Město p.S.) zde není středem pozornosti. 

Na všech zkoumaných školách je v současnosti stanoven pedagog, který má své 

působení na škole r o z š í ř e n é o funkci školní metodik prevence a všichni vykonávají, 

kromě výuky, jen tuto funkci. Jak se během mého výzkumného šetření ukázalo, není 

ještě tímto vše v oblasti prevence sociálně patologických jevů zajištěno. Školní 

metodikové prevence mají na všech školách více či méně dobré materiální podmínky 

pro svou činnost. Výsledky k této části šetření viz. str.64-66 popisují rozdíly v prostředí, 

ve kterém školní metodikové prevence pracují. 

Podstatné je zjištění že, tři z pěti metodiků prevence se v tomto školním roce 

dále vzdělávají formou seminářů, přednášek či soustředění v oblasti prevence sociálně 



patologických jevů a ti se také účastní právě končícího akreditovaného programu Centra 

vzdělanosti libereckého kraje pro školní metodiky prevence. Průběžné doplňování 

informací o problematice sociálně patologických jevů a zdokonalování vlastního 

výchovného, vzdělávacího a poradenského působení jako metodika prevence je podle 

mě ukazatel, že má pedagog o tuto oblast opravdu zájem a výsledky jeho práce jsou pak 

na dobré úrovni. Žádné další vzdělávání školních metodiků prevence momentálně 

neprobíhá na ZŠ v Hejnicích ani na ZŠ v Novém Městě pod Smrkem. Celková situace v 

oblasti přípravy a realizace prevence sociálně patologických jevů je na těchto školách 

hodně problematická, jak vyplývá téměř ze všech parametrů uvedených ve výsledcích 

výzkumného šetření. 

V závěru rozhovoru jsem se školních metodiků prevence ptala, jak jsou na škole 

spokojení a zda dělají tuto práci (v rámci koordinace přípravy a realizace preventivních 

programů) rádi. Paní učitelky, které pracující ve školách, kde vše dobře funguje a 

výsledky jsou vidět, jsou spokojené. Naopak školní metodička na ZŠ Frýdlant, příliš 

spokojená není. Cítí, kde jsou mezery v celém systému koordinace minimálních 

preventivních programů, a je si vědoma i neúspěchů patrných z vyššího výskytu 

sociálně patologických jevů. Také paní učitelka v Hejnicích není spokojená. Zdůraznila, 

že jí vadí především to, že jí byla tato funkce přidělena, a také nezájem rodičů o 

problematiku prevence sociálně patologických jevů. O situaci na ZŠ v Hejnicích píši 

ještě později. K mému překvapení právě školní metodička v Novém Městě pod Smrkem 

uvedla, že je ve své funkci spokojená. To bych vzhledem k řadě nedostatků na této 

škole nečekala. Ale nezbývá než doufat, že se najde cesta, jak spolupráci mezi školou a 

obcí a především zájem vedení školy o lepší prostředí a prezentaci činnosti školy 

veřejnosti a rodičům zlepšit. 

Na mnou sledovaných školách se nejčastěji vyskytují klasické sociálně 

patologické jevy jako kouření, šikana a záškoláctví. Nej větší problémy se záškoláctvím 

mají ve Frýdlantě, kde je vázané na vysoký počet žáků romské národnosti. S řešením 

tohoto jevu si ale škola moc neví rady a ani nemá speciálně zaměřený minimální 

preventivní program na tuto sféru. Jednou se vyskytl případ sexuálního obtěžování v 

9.třídě ZŠ. Byl řešen a následovala odpovídající prevence, aby již nedošlo k jeho 

opakování, (přednáška vedená Policií CR). 

Bohužel musím konstatovat, že problém byl i se samotným minimálním 

preventivním programem jako dokumentem, který má mít škola stále v aktuální podobě 

k dispozici. V rámci svého výzkumného šetření jsem se snažila poznat činnost školních 



metodiků na školách a přípravu a realizaci preventivních programů. Proto jsem při 

kontaktování školy a následném zadání dotazníku chtěla vždy vidět také minimální 

preventivní program pro školní rok 2007/2008. Na internetových stránkách zkoumaných 

škol není ani jeden. Ochotné školní metodicky prevence ve Višňové a Raspenavě mi ho 

hned poslaly emailem. A jeho obsah odpovídal tomu, že se tímto dokumentem škola 

prezentuje rodičům a veřejnosti. Nejlépe vypracovaný minimální preventivní program 

má podle mě ZŠ v Raspenavě, ten je v Příloze č.4. 

Naopak MPP ZŠ v Hejnicích je velmi stručný a řadu podstatných částí 

neobsahuje, jeho realizace na 2. stupni školy je velmi těžko patrná a má řadu 

nedostatků. Minimální preventivní program ZŠ v Novém Městě pod Smrkem jsem 

neviděla vůbec. Nabízí se otázka, zda existuje a v jaké podobě. Veškeré informace o 

jeho realizaci mi podal sám ředitel školy a zároveň zdůraznil, že výskyt sociálně 

patologických jevů na jejich škole je naprosto minimální. 

V jaké míře odpovídají Minimální preventivní programy platnému 

Metodickému pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007 -51 z 16.října r.2007 Kprimární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních, uvádím v kapitole 4.3.3 (Výsledky hypotéz). Jednoduše bych řekla, že 

některé ano, a některé již ne. 

Jak se již zmiňuji výše, spolupráce s rodinou (zákonnými zástupci žáků) je 

jedním z nejpodstatnějších bodů úspěšné realizace preventivních programů. Celková 

spolupráce školy a rodiny je podle mého názoru nutná a bez ní ani kvalitní vzdělávání a 

výchovu dětí nelze uskutečnit. Výborně funguje tedy na ZŠ Višňová. S menšími 

nedostatky pak také na dvou dalších základních školách. Viz Tabulka 1.29. 

Všechny již zmiňované negativní faktory vyskytující se na škole v Hejnicích a 

Novém městě pod Smrkem se spojují také s nedostatečnou komunikací s rodiči žáků 2. 

stupně. Z celkového nezájmu ze strany školy v této oblasti pak také vyplývá, že rodiče 

nemají dostatek informací, a protože škola jim ani nic zajímavého nenabízí, komunikace 

ze strany rodičů podporující prevenci a řešení sociálně patologických jevů je minimální. 

Z hodnocení části dotazníku zaměřené na jednorázové i dlouhodobé aktivity pro 

žáky 2. stupně v oblasti prevence a na témata, která jsou při realizaci MPP zařazena, 

vyplývá, že na řešení všech sociálně patologických jevů jsou připraveny jen některé 

školy. Konkrétně, jak uvádím v kapitole 4.3.3. "Vyhodnocení hypotéz", chybí 

dostatečné zařazení problematiky prevence záškoláctví a rasismu minimálně na dvou 

školách. Na většině škol také není řešena otázka nebezpečí sekt a extrémních hnutí či 



organizací. Podle mě jsou ale toto v současnosti hodně rizikové jevy a v prostředí 

dnešních dospívajících se objevují, takže jsou jimi žáci ohroženi. 

Další důležitou součástí minimálních preventivních programů je nabídka časově 

a cenově dostupných volnočasových aktivit. Viz Tabulka 1.30. Všimla jsem si, že je 

téměř přímo úměrná celkovému zájmu školy zajistit dostatečnou prevenci sociálně 

patologických jevů. Proto také ZŠ Višňová přesto, že má ze sledovaných škol nejmenší 

počet žáků, nabízí dětem a dospívajícím větší počet zájmových kroužků než ZŠ Hejnice. 

Navíc právě zde se také objevuje aktivní zapojení rodičů do minimálního programu 

prevence jako vedoucích těchto kroužků. Pěkná nabídka je také na ZŠ ve Frýdlantě, 

která je ale umožněna především činností DDM Frýdlant (Domov dětí a mládeže), což 

školy v menších obcích nemohou zajistit. Při zkoumání situace v Novém Městě pod 

Smrkem, kde škola neorganizuje nic a neinformuje o žádných aktivitách, jsem 

vyhledala nabídku obce, tedy různých spolků a organizací, které zde působí. Ta je velmi 

zajímavá (Viz Příloha č.3) a celkovou situaci v oblasti trávení volného času žáků 2. 

stupně tím kompenzuje. Je ale smutné, že se na tom škola vůbec nepodílí. 

Rizikové charakteristiky regionu se do činnosti školních metodiků prevence a 

realizace minimálních preventivních programů promítají jen částečně. Dostatečné 

zaměření na tuto oblast je patrné opět na školách, kde se celkově kvalitně pracuje v 

oblasti prevence sociálně patologických jevů. Tam se také snaží problematiku horší 

životní úrovně, vyšší zastoupení romské populace, zvyšující se počet žáků, kteří na 2. 

stupni ZŠ kouří atd. řešit. 

Problematická je situace na ZŠ ve Frýdlantě , kde přes dobré materiální 

podmínky, a určitou praxi školní metodičky prevence a její další vzdělávání, jsou 

výrazné nedostatky ve spolupráci s vedením školy. Vyšší zastoupení žáků romské 

populace spolu s problémy v koordinaci prevence v rámci školy zde vede k vyššímu 

výskytu sociálně patologických jevů, především záškoláctví. Zde bych chtěla upozornit 

na možnou souvislost s tím, že ZŠ Frýdlant spojuje hned tři dílčí školy, nazývané 

pracoviště. Dříve ale samostatné základní školy. Vlastní prostředí těchto škol je již 

samotnému ředitelství tak vzdálené, že nedokáže posoudit nutnost či vhodnost určitých 

kroků a celkově je zde prostředí spíše neosobní. To pozitivní spolupráci v rámci školy 

moc nepodporuje a projevuje se to ve výskytu sociálně patologických jevů a jejich 

neúčinnému řešení. 
Samotnou kapitolu bych pak mohla věnovat otázce školy v Novém Městě pod 

Smrkem ale to by již bylo nad rámec této práce. Chtěla bych ještě zmínit, právě v 



souvislosti s realizací prevence sociálně patologických jevů vzhledem k potřebám a 

charakteristikám regionu, že v Novém Městě pod Smrkem existuje jediný aktivní 

kroužek právě speciálně pro děti romské národnosti, taneční kroužek dětí romské 

národnosti "Lole ruži". 

Myslím si, že minimální preventivní programy mají být součástí celkové 

prezentace školy a to nejen pro Českou školní inspekci, ale především pro rodiče a 

veřejnost jako takovou. Veškeré aktivity školy mají ukazovat její zájem o vlastní žáky a 

jejich rodiny a o děti a mládež. Právě tak, jak uvádím v úvodu své práce, kde 

zdůrazňuji, že základní činností školních metodiků prevence a škol jako celku má být 

ochrana všech práv a svobod dítěte (chápáno v Úmluvě o právech dítěte do 18ti let 

věku). 

V části "Návrhy na zlepšení minimálních preventivních programů" podávám 

základní informace o možnostech, jak tuto situaci na problematických školách zlepšit, a 

na základních školách, kde je činnost školních metodiků prevence úspěšná a kvalitní 

zajistit např. finanční podporu pro budoucí projekty. Myslím si, že tyto informace jsou 

pro školy v regionu Frýdlantsko důležité a že je využijí. 

Domnívám se, že cíl práce jsem splnila. Protože jsem během hodnocení 

výsledků a zároveň během samotného výzkumného šetření narazila na řadu dalších 

otázek a problémů, které již není možné v rámci jedné diplomové práce řešit, nabízí se 

mi zde možnost mého budoucího zaměření a uplatnění. Znamená to zaměřit se právě na 

oblast výskytu SPJ v regionu jako celku a především na 2. stupni základních škol, kde 

jak se ukázalo není všude prevence sociálně patologické jevů dostatečně řešená a nejsou 

využívány všechny zdroje a možnosti spolupráce, které jsou pro úspěšné působení 

školních metodiků prevence podstatné. 
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8. PŘÍLOHY 

příloha č.l (zdroj: Liberecký kraj) 

Podmínky pro poskytnutí účelové dotace v rámci programu 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ ŠKOLAMI, ŠKOLSKÝMI 
ZAŘÍZENÍMI A NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI V ROCE 
2007 

Uzávěrka pro podání žádosti je stanovena na 15. května 2007 

Předmět 
podpory: 

Okruh 
žadatelů: 
Forma 

| podpory: 

Omezen í 
podpory: 

Minimální 
spoluúčast 
žadatele: 

Projekty místního a regionálního charakteru pro oblast: 
1. Projekty specifické primární prevence 

realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené na práci 
s rizikovou populací, projekty zaměřené na problematiku prevence užívání 
návykových látek, šikany, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. 

2. Vzdělávání pedagogů 
v oblasti prevence společensky nežádoucích j evů a zdravého životního 
slylu a tvorby pozitivního sociálního klimatu ve školách. 

3. Budování pozitivního sociálního klimatu ve škole / školském zařízení 
Monitorování klimatu, symptomů a rizik. 

4. Projekty kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo 
školu 

Vliv rodičů na monitoring a specifickou primární prevenci společensky 
nežádoucích jevů. 

5. Ak t ivn í sociální učen í 
Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické pr imární 
prevence celého spektra sociálně nežádoucích jevů. 

6. Podpora zdravého životního stylu 
Projekty na podporu zdravého životního stylu ve školách opírajících se o 
koncepci modelového programu Škola podporuj íc í zdraví v M Š a ZŠ; 
základní zaměření projektů by mělo vycházet ze zásad, kterými se řídí 
tento program; projekty by měly přispívat k optimalizaci sociálního 
klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole 
ve prospěch zdravého životního stylu. 

7 Místní partnerství v rámci regionu 
' komplexní ucelené programy kooperujících subjektů 

8 Projekty zaměřené na zvyšování právního povědomí 
' v oblasti specifické primární prevence společensky nežádoucích j evů a 

specifické primární prevence užívání návykových látek. 
9 Projekty zaměřené na podporu práce školních a okresních metodiků 

preventivních aktivit. 

1. školy a školská zařízení 
2. nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) 

neinvestiční účelová dotace 

Cílová skupina musí být z Libereckého kraje. " 
Projekty mus í být v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje 
vzdělávací a výchovné vzdělávací soustavy Libereckého kraje. 
Školy a školská zařízení mohou obdržet účelovou dotaci až do výše 
100% skutečně vynaložených nákladů. 
Minimální spoluúčast N N O je stanovena na 30% skutečně vynaložených 

nákladů. 



Způsob 
podání 
žádosti: 

Písemná (1 vyhotovení) a elektronická podoba 

Místo 
podání 
žádosti 

Uzávěrka pro podání žádosti j e stanovena na 15. 5. 2007. 
Krajský úřad Libereckého kraje - podatelna 
Sekretariát odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Požadovaný 
obsah 
žádosti 

1. Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace. 
2. Úředně ověřená kopie potvrzující vznik nebo oprávnění k činnosti, tj. 

a) kopii zřizovací listiny v případě škol a školských zařízení, 
b) stanovy a registraci u Ministerstva vnitra ČR v případě občanských 

sdružení, 
c) výpis z rejstříku obecně prospěšných společností v případě obecně 

prospěšných společností, 
d) výpis z registru Ministerstva kultury ČR v případě církevních 

právnických osob. 
3. Kopii jmenován í statutárního orgánu předkládající organizace. 
4. Kopii přidělení IČ. 
5. Kopii smlouvy o zřízení účtu (u příspěvkových organizací nezřizovaných 

Libereckým krajem číslo účtu zřizovatele). 
6. Čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, 

správě sociálního zabezpečení, f inančnímu úřadu a Libereckému kraji. 
7. Kopii Školního preventivního programu (dříve Minimální preventivní 

program) pro rok 2006/2007 v případě škol a školských zařízení. 

Způsob 
hodnocení 
žádosti 

1. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu provede kontrolu žádostí 
po formální stránce. 

2. Projekty splňující formální náležitosti budou předány hodnotící komisi. 
3. Hodnotící komise provede hodnocení žádosti a doporučení na přidělení 

dotace. 
4. Rozhodnutí o přidělení dotace provede Rada Libereckého kraje. 

Základní 
kritéria 
hodnocení 
žádosti 

1. Soulad s vyhlášením předmětem podpory. 
2. Charakter cílové skupiny dotčené realizací projektu. 

Oznámení o 
výsledcích 

Písemně - do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady Libereckého kraje 

Právní 
forma 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

Způsob 
f inancování 
a 
vyúčtování 
podpory 

Bude specif ikováno ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace 



Příloha č.2 (zdroj: Liberecký kraj) 

Rozdělení finančních prostředků programu „Preventivní programy realizované školami, 
školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2007." 

Název projektu: Žadatel: 
Přiznané 
finanční 

prostředky: 
Dobře se poznat a 
společně žít 

Integrovaná střední škola, Turnov, Alešova 1723, 
příspěvková organizace 25 650,-Kč 

Postavme se šikaně -
vzkazují vám vrstevníci 

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková 
organizace 30 000,-Kč 

Adaptační kurz pro 
I.ročníky 2007-2008 

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, 
příspěvková organizace 32 000,-Kč 

Nová třída - v pohodě, 
harmonizační kurz pro 
studenty prvních ročníků 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková 
organizace 

36 850,-Kč 

Adaptační kurz pro žáky 
primy a studenty 1. 
ročníku gymnázia 

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace 40 000,-Kč 

Seznámení 2007 
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková 
organizace 32 000,-Kč 

Adaptační kurz 1 .ročníků 
Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková 
organizace 20 000,-Kč 

Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti 

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 7, příspěvková organizace 60 000,-Kč 

Aktivní dny pro žáky 1. 
ročníků 

Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, 
příspěvková organizace 92 000,-Kč 

Adaptační kurz 1. ročníků 
. . . aneb Budeme si 
pomáhat 

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, 
příspěvková organizace 38 500,-Kč 

Aktivní sociální učení 
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, 
Palackého 48, příspěvková organizace 19 000,-Kč 

Peer program pro žáky 
základních škola okresu 
Semily 

Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, 
příspěvková organizace 67 000,-Kč 

Zdravý životní styl 
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, 
Havlíčkova 443, příspěvková organizace 54 000,-Kč 

"Motýl 2007" 
Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, příspěvková organizace 30 000,-Kč 

Správná šestka 
Základní škola, Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, 
příspěvková organizace 14 000,-Kč 

Čistí sportovci 
Základní škola. Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, 
příspěvková organizace 

0,-Kč 

Vzdělávání pedagogů v 
oblasti prevence 
společensky nežádoucích 
jevů a tvorba pozitivního 
klimatu v ZŠ - třetí 
pokračování 

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková 
organizace 

0,-Kč 

Učitel musí umět více, 
než učí 

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 
1387, příspěvková organizace 

0,-Kč 



Název projektu: Žadatel: 
Přiznané 
finanční 

prostředky: 

Chceme být l e p š í . . . 
Integrovaná střední škola, Turnov, Alešova 1723, 
příspěvková organizace 0,-Kč 

Resocializační programy REP - občanské sdružení 0,-Kč 

Právo pro každý den 
Integrovana střední škola, Turnov, Alešova 1723, 
příspěvková organizace 0,-Kč 

Jak najít tu správnou cestu 
Integrovana střední škola, Turnov, Alešova 1723, 
příspěvková organizace 0,-Kč 

Žiji zdravě V 
Zakladni škola praktická a Základní škola speciální, 
Jablonné v Podještědí , Komenského 453, příspěvková 
organizace 

0,-Kč 

Na vrchol Kozákova 
Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 
213, příspěvková organizace 0,-Kč 

Využit í volného času dělí 
v sociálně a kulturně 
znevýhodněném prostředí 
vesnice 

Základní škola a Mateřská škola, Volfartice, okres Česká 
Lípa 0,-Kč 

Zahrada plná překvapení 
Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres 
Česká Lípa 0,-Kč 

Každý jsme jiný - všichni 
rovnoprávní 

LOKACER, sdružení pro podporu rozvoje kultury a 
cestovního ruchu na Lomnicku 0,-Kč 

Harmonizační kurz "Klíč 
2007" 

Střední škola stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 
360/3, příspěvková organizace 0,-Kč 

Moje třída - můj hrad 
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková 
organizace 0,-Kč 

Vybudování a provoz 
relaxačního centra školy 

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková 
organizace 0,-Kč 

Učíme se, jak lépe učit a 
vychovávat děti 

Základní škola, Dubá, okres Česká Lípa 0,-Kč 

Genderové stereotypy 
Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, 
okres Semily 0,-Kč 

Interaktivní divadlo -
příběh drogově závislého 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, 
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 0,-Kč 

"Naše škola - Můj hrad" Základní škola, Liberec, Švermova 114/38 0,-Kč 
Harmonizační dny pro 
učitele - netradiční 
vyučování a volný čas 
studentů 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, 
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 0,-Kč 

Aktivní strategie ve výuce 
studentů SOU a SŠ 

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 
1387, příspěvková organizace 0,-Kč 

Sportovní aktivity 
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, 
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 0,-Kč 



Příloha č.3 - NABÍDKA KROUŽKŮ DDM v Novém Městě p.Smrkem 

(zdroj: Obecní úřad Nové Město p.S., DDM Nové Město p.S.) 

NABÍDKA KROUŽKŮ 
školní rok 2007-2008 

Pondělí 17.9. zahájení pravidelné činnosti DřísDěvek na škrok 
• Šachový R. Zemanová Měst. knihovna 13.00 -15.00 h. bez omezení 200,- kč 
Výtvarná dílna l.Špálová DDM začátečníci 13.00-14.30 h. 6 - 7 let 500,- kč 
Výtvarná dílna l.Špálová DDM 15,00- 16.30 h. 9 - 1 3 let 500,- kč 
Taneční Kukačky I.Knížáková Tělocvična 16.00 - 17.00 h. bez omezení 300,- kč 
Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična 17.00 - 18.00 h. dívky od 5. tř. 300,- kč 
Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična 18.00 - 19.00 h. dívky starší 300,- kč 
Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična 19.00 - 20.30 h. dospělí 400,- kč 
Utery 18.9. 
Výtvarná dílna I. Spálová DDM 14.00- 15.30 h. 9 - 1 1 let 500,- kč 
Výpočetní technika B.Svobodová DDM 13.00- 14.30 h. začátečníci 350,- kč 
Aranžování DDM 13.30- 15.30 h. bez omezení 300,- kč 
Výpočetní technika B. Svobodová DDM 14.30- 16,00 h. pokročilí 350,- kč 
Výtvarná dílna I. Spálová DDM 16.00- 17.30 h. 12-15 let 500,- kč 
Cvičení rodičů s détmi D. Zárubová Tělocvična ZvŠ 16.00 - 17.00 h. předškolní 200,- kč 
Florbal L.Maniere Tělocvična 15.00 - 16.00 h. chlapci od 4.tř. 300,- kč 
Sportovní hry starší A.Víchová Tělocvična 16.00-18.OOh. 6.-9. třída 400,-Kč 

Středa 19.9. 
Výpočetní technika B. Svobodová DDM 13.00- 14.30 h. začátečníci 350,- kč 
Výtvarná dílna l. Spálová DDM 13.00- 14.30 h. obsazeno 500,- kč 
Výpočetní technika B. Svobodová DDM 14.30- 16.00 h. pokročilí 350,- kč 
Sportovní hry mladší A.Víchová Tělocvična 15.00 - 17.00 h. 1.-5. třída 400,- kč 
In - klub Y. Svobodová DDM 15.00- 17.00 h. od 13 let 150,- kč 
Výtvarná dílna I. Spálová DDM 16.00- 17.30 h. 13-18 let 500,- kč 
Basketbal P. Diškant, B. Svoboda Tělocvična 19.30-20.30 h. dívky nejstarší 300,- Kč 

Čtvrtek 20.9. 
Volejbal-déti L.Žabková Tělocvična 14.30 - 16.00 h. 3.-5. třída 300,- kč 
• Vvd. technika B. Svobodová DDM 13.00- 14.30 h. zač. nebo pokr. 350,- kč 

Pátek 21.9. 
Aerobic L. Barešová, Y. Svobodová Tělocvična ZvS 15.00 - 16.00 h. bez omezení 300,- kč 
Rybářský V. Bárta DDM 16.00- 18.00 h. bez omezení 200,- kč 
Papírové modelářství D. šůs DDMOxza 14 <fcii)15.00- 17.00 h. od 3. třídy 250,- kč 

Jedním z největších nepřátel člověka, zvláště mladého, je nuda. Děti a mládež přes mnohé 
povinnosti mají stále hodně volného času, se kterým si často neumějí poradit. Naše zařízeni jim 
nabízí řadu zajímavých činností, hráz proti nudě a tedy i řadě problémů, jež by mohly vzniknout. 
O bližší informace můžete požádat přímo v DDM nebo na tel.číslech: 482325319. 482323399, 
Při naplnění zájmového útvaru budou přijaty děti podle došlých přihlášek a poplatek je třeba uhradit 
do 15.10.2006. 

• dny a časy některých kroužků lze upravit podle možností a dohody 



Příloha č.4 (zdroj ZŠ Raspenava) 

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, Fučíkova 430, příspěvková 

v 
Školní preventivní program 

Plán prevence sociálně 
patologických jevů 

školní rok 2007 / 2008 

Mgr. Soňa Radnotyová- metodik prevence 
Mgr. Petr Kozlovský 



Realizace školního preventivního programu vychází z těchto dokumentů: 
• Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
• Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 28275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení 
• Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 28275/2002-14 k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 
• Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT ČR na období 2008-2013 
• Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 25884/2003-24 spolupráce škol a předškolních 

zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a 
kriminality na dětech a mládeži spáchané 

• Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 14423/99-22 k výchově proti projevům 
rasismu, xenofobie a intolerance 

• Vyhláška MŠMT 72/2005 Sb. Ve znění k 17. 2. 2005 : o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 



Obsah: 

1. Zhodnocení současného stavu na škole v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů, které vychází ze závěrečné zprávy za školní rok 
2006/2007 

2. Cíle školního preventivního programu 
3. Realizace témat zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

v jednotlivých vyučovaných předmětech 
4. Volno-ěasové aktivity žáků - kroužky 
5. Plán plánovaných akcí s tematikou prevence 
6. Informace o konzultačních hodinách 
7. Seznámení rodičů s preventivním programem školy na třídních schůzkách 
8. Stálá nástěnka 
9. Schránka důvěry 
10. Metodické pomůcky 
11. Spolupráce s odborníky - kontakty 
12. Přílohy 

ě. 1 Postup při zjištění výskytu šikany na škole 
č. 2 Postup při zjištění případů užívání, distribuce návykových látek 

žákem nebo jejich výskytu v prostorách školy, postup při řešení 
výskytu vandalismu ve škole, při nahlášení krádeže žákem 

č. 3 První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 
č.4 Postup při řešení záškoláctví a neomluvené absenci 



1. Zhodnocení současného stavu na škole v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů vycházející ze Zprávy o 
činnosti školy za školní rok 2006/2007 : 

Protidrogová prevence v naší škole byla směrována do tří základních oblastí: 
a) Práce školy v rámci vyučovacího procesu 
b) Spolupráce školy s organizacemi zabývajícími se prevencí 
c) Nabídka školních aktivit soutěží a kroužků 

a) Práce školy v rámci vyučovacího procesu 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího plánu školy se stala výchova ke zdravému 
životnímu stylu, která se prolínala všemi předměty na obou stupních základní školy a 
byla zahrnuta i do třídnických hodin. Všichni učitelé předali drogovému preventistovi 
tématické plány s konkrétními výukovými celky, ve kterých se zabývali touto 
problematikou. Tyto plány jsou nedílnou součástí školního plánu prevence. Všechny 
tyto tématické plány jsou pro učitele závazné. 
V loňském školním roce bylo na škole šetřeno celkem sedm případů negativních jevů 
týkajících se především mezilidských vztahů. Většinou se jednalo o jednorázové střety, 
které ovšem nenesly známky šikany. Všechny výpovědi jsou archivovány v ředitelně 
školy. Hlavním problémem byla především agresivita dětí, jejímž následkem došlo ke 
zranění žáků. Dále bylo zaznamenáno u několika dětí hrubé porušování norem slušnosti 
ve vztahu k pedagogickým pracovníkům školy, které bylo řešeno sníženým stupněm 
z chování. 

b) Spolupráce školy s organizacemi zabývajícími se prevencí 
Škola tradičně spolupracovala s organizacemi působícími v oblasti primární 
protidrogové prevence. Využili jsme nabídky liberecké organizace Maják. Realizované 
setkání bylo určeno žákům 2. stupně a bylo věnováno především problematice šikany, 
zneužívání návykových látek, kouření, sexuálního života a pohlavně přenosných 
chorob. 
V loňském školním roce také nově navštívili zástupci ops. Maják i 1. stupeň s tématy 
„Nejsem sám" a „Zdravý životní styl". 
Pedagogickým pracovníkům byla také k dispozici nabídka videokazet souvisejících se 
zdravým způsobem života. Někteří učitelé také využili možnosti zapůjčit si podle 
potřeby kazety z Krajské hygienické stanice v Liberci. 

c) Nabídka školních aktivit, soutěží a kroužků 
Další činností školy realizovanou v minulém školním roce byla nabídka nejrůznějších 
akcí a volno-časových aktivit pro naše žáky. Jednalo se např. o Mezinárodní atletickou 
ligu, Šplh na Sněžku, Mt. Everest...). Kompletní přehled je uveden ve Zprávě o činnosti 
školy za školní rok 2006/2007. 
V loňském roce bylo otevřeno celkem 11 zájmových kroužků. Patřdy mezi ně např. 
kroužky výtvarné, kroužek řezbářský, hudební, keramický, dramatický, sportovní 
(floorball, házená)', Zálesák. Uvedené zájmové útvary navštěvovalo celkem 110 žáků 
naší školy Žáci také měli možnost využívat dalších nabídek sportovních oddílů, které 
v Raspenavě působí (házená, fotbal, tenis, stolní tenis, tanec...). 



Cíle školního preventivního programu: 

Školní preventivní program bude realizován dlouhodobě v souladu s výchovou ke 
zdravému životnímu stylu. Letos je zaveden v rámci ŠVP nový předmět Výchova ke 
zdraví. Na základě zkušeností zároveň pokračujeme s implementací témat spojených 
s problematikou prevence sociálně patologických jevů do výuky. 

Cíle: 
a) Krátkodobé 
- zahrnutí problematiky prevence sociálně patologických jevů do programu 

třídnických hodin ve všech ročnících. 
- lepší informovanost žáků a rodičů o nebezpečí zneužívání návykových látek, šikaně, 

záškoláctví a jiných nežádoucích negativních jevech. 
- zintenzívnění a zefektivnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů, pokračování ve vzdělávání školního metodika 
prevence ve vzdělávacím programu pořádaném Centrem vzdělanosti Libereckého 
kraje. 

b) Dlouhodobé 
spolupráce škola-rodina-město. 

- informovanost, snaha o vytvoření přátelského kolektivu vedení m m 
k odpovědnosti (za sebe, ostatní, majetek), vytváření atmosféry důvěrv d o d r W 
společně stanovených pravidel, osobní příklad, možnost seberealizace umět S i 
problémové situace, možnost školních a mimoškolních aktivit ' 

2 . Realizace témat zaměřených na prevenci s n r m n f 

patologických jevů v jednotlivých vyučovaných 
předmětech: 

ročník předmět náplň práce 

1. Třídnická hodina Chování ve škole 
Úrazy ve škole 
Soutěž Nestlé - chování v dopravě 
Ochrana Člověka za mimořádných situací 
Bezpečnost po cestě ze školy 
Školní řád 
Správná životospráva 
Péče a ochrana zdraví 
Pravidla silničního provozu - přecházení silnice 
Dodržování bezpečnosti v období prázdnin 
Požární ochrana 

1. Prvouka Moje rodina-peče o nemocne a starší členy rodiny-pospolitost, 
komunikace s neznámou osobou, svěřit se s osobním problémem 
Práce a volný čas-kulturní zájmy, koníčky, sport - vhodně a nevhodně 
trávený čas, dostatek pohybových aktivit 
Člověk a zdraví-základní pravidla při užívání léků, nebezpečí 
nevhodného užívání, požívání neznámých látek, různé druhy nemocí, 
přenos nákazy, nácvik dovednosti odmítat alkohol, cigarety a drogy. 

2. Třídnická hodina Školní řád-pravidla třídy, klima třídy 
Dopravní výchova -bezpečná cesta do školy 
Ochrana člověka za mimořádných situací-důležitá telefonní čísla 
(150, 155, 158, 112) 



Linka bezpečí-násilí vůči dětem 
Klima třídy-vztahy ve třídě, prevence šikany 
Ajaxův zápisník 
Ochrana člověka za mimořádných situací-požární poplach a 
nebezpečí požáru, havárie, terorismus, sexuální zneužívání, biologické 
a chemické zbraně, úkryty obyvatelstva, evakuace, povodně 
Prevence soc. patolog, jevů- lhaní, záškoláctví, sobectví, tolerance, 
rasismus, násilí, šikana, přátelství, osobní bezpečí 

2. Prvouka Osobní bezpečí 
BESIP - bezpečná cesta do školy, bezpečnost ve škole 
Rodina, rodinné vztahy 
Člověk - sexuální výchova 
Nemoc - bezpečné užívání léků, dodržování léčebného režimu, hygiena 
a čistota 
Zdraví a výživa (alkohol, drogy, potraviny prospěšné lidskému zdraví, 
minerály, vitaminy) 
Práce a volný čas (práce - nezaměstnanost , odpočinek, zábava, využit í 
volného času) 

2. Jazyk český a 
literatura 

Rodina, národ, národnost, tolerance k ostatním národům a národnostem 
Mezil idské vztahy, rodina, spolupráce, komunikace , konflikty. 
Osobnost v obsahu textů a básní 
Základy společenského chování 
Bezpečnost při práci 
Zdravý životní styl 
Nácvik řešení krizových a konfliktních situací - reakce na ně 

2. Tělesná výchova Hygiena, bezpečné chování, vliv pohybových aktivit na zdraví 
člověka, fair play 

2 Pracovní činnosti Bezpečnost při práci, l idské vztahy - výrobky pro druhého 

2. Hudební výchova Zdravý životní styl - hlasová výchova - postoj , nácvik správného 
dýchání, hygiena hlasu, emoce 

3. Třídnická hodina Školák-úkoly a povinnosti školáka 
Školní řád-dodržování dohodnutých pravidel 
BESIP -bezpečná cesta do školy 
Dopravní výchova-dopravní pravidla-značky, chodec 
Výchova ke zdraví-denní režim, j ídelníček a stolování, úrazy-první 
pomoc, použití nebezpečné látky, bomba-terorismus, zneužívání 
návykových látek 
Klima třídy-budování dobrého třídního kolektivu, výchova k volbě 
povolání (práce rodičů, až budu dospělý), duchovní život člověka 
Prevence-drogová prevence, šikana, záškoláctví, sexuální zneužívání, 
osobnostní rozvoj a postavení dítěte, ekologie 
Ochrana člověka za mimořádných situací-důležitá telefonní 
čísla, hasiči, rychlá zdravotní pomoc, policie, linka bezpečí, dětské 
krizové centrum, lékař, zubař . . . , požár, poplach, evakuace, povodně 
apod. 

3. Prvouka Hygiena, první pomoc, denní režim 
Výživa a stolování 
Rodina 
BESIP 
Léky, vitamíny, chem. prostředky 
Přírodní látky 
Ochrana přírody 
Alkohol, tabák, káva (kofein) 
Drogy 
Sexuální výchova 
Osobní bezpečí, modelové situace 

3. Výchova ke zdraví První pomoc 
Důležitá telefonní čísla 
Ekologie 
Zdravé zuby 



Výživa a zdraví 
Osobní hygiena, hygiena odívání 
Zdraví a j eho ochrana 
Základy rodinné výchovy 
Prevence osobního ohrožování 

4. Třídnické hodiny Školní řád-chování žáků v prostorách školy i mimo ni, zejména o 
přestávkách, nebezpečí šikany (jak reagovat, když mi někdo ubližuje), 
chování žáků k učitelům a personálu školy 
Dopravní výchova-chodec v silničním provozu, povinné vybavení 
kola, dopravní značky, jak se zachovat při dopravní nehodě nebo když 
se stanu svědkem, cyklista v silničním provozu 
Denní režim-čas pro odpočinek, školní přípravu, pomoc v domácnosti 
- organizace, dodržování léčebného režimu v době nemoci 
Slušné chování-jak se omlouvat a proč se omlouvat 
Požární poplach-nácvik evakuace třídy 
Tísňové volání-kdy a jak je použít 
Styk s neznámou osobou 
Terorismus -nebezpečí zneužívání t ísňového volání 
Jak se chovat při povodni-evakuace, evakuační zavazadlo 
Havárie-s únikem nebezpečných látek-jak se zachovat 
Drogy - jak odmítnout drogu, zneužívání léků 
Ekologie-ochrana životního prostředí, jak se chovat v chráněné krajinné 
oblasti 

4. Český jazyk 
a literatura 

Čtení a texty v čítance-odmítnutí obtěžování cizí osobou, vyhledání 
pomoci v takovém případě 

4. Matematika Slovní úlohy-zdravý životní styl 

4. Přírodověda Rostliny, léčivé byliny, rostlinné drogy, hospodářské plodiny-jídelníček 

4. Tělesná výchova Hygiena 

4. Vlastivěda ČR-obyvatelstvo - menšiny-rasismus 

5. Matematika Problematika patologických jevů bude zakomponována do slovních 
úloh 

5. Český jazyk 
a literatura 

Práce s články, kde se objevuj í patolog, jevy 
Články a knihy o problematice patolog.jevů (zneužívané jevy) 
Odmítnutí obtěžování cizí osobou (hraní scének) - kde hledat pomoc 

5. Vlastivěda Minority a majority (zeměpisná část vlastivědy), rasismus, tolerance 
menšinových skupin, války v historii ČR (dějepisná část) 

5. Přírodověda Člověk a zdraví-návykové látky, zdravá výživa (jídelníček), stres, 
ovládání agresivity 

5. Výtvarná výchova Body art - ztvárnění mezilidských vztahů pomocí obkreslování 
lidských těl 

5. Pracovní činnosti Výroba schránky důvěry - spojeno s problematikou vztahů ve třídě, 
škole i mimo ni 

5. Tělesná výchova Hygiena a zdravý životní styl (pohyb, pitný režim, denní režim), ťair 
play 

5. Hudební výchova Hledání a vysvětlování obsahů textů moderních písní (oblíbené skupiny 
dětí) 

5. Třídnická hodina Vztahy mezi spolužáky - šikana, hry na zvládání agresivity, 
kontaktové hry, hry na podporu důvěry 
Protidrogová prevence 
Multikulturní výehova-majori ty a minority 
Dospívání a puberta 

6. Třídnická hodina Školní řád-seznámení se školním řádem a nebezpečí šikany, předpisy 
BOZP, BESIP, P O 
Chování žáků 
Protidrogová prevence-druhy drog a závislostí 
Kolektiv-vztahy v kolektivu, šikana 
Chování žáků za mimořádných situací 
Volba povolání-charakteristika oborů (čím bych chtěl být) 
Dopravní výchova 
Multikulturní výchova 



Dospívání, puberta a mezilidské vztahy 
Envirometrální výchova 
Rasová nesnášenlivost, diskriminace 

6. Německý jazyk Rok-roční období - sport - co děláme pro zdraví 
Můj denní plán-zdravé návyky v režimu dne, zdravá ochrana 
Co tě bolí- tělo-abychom zůstali zdraví-prevence nemocí, kouření, 
závislosti . . . 
Hygiena - oblečení-jak se ti líbí 
Mezilidské vztahy-přátelé a já-prevence soc. patologických jevů 

6. Matematika Slovní úlohy - desetinná čísla 

6. Zeměpis Afrika 
Pracovní činnosti Výhody tzv."koníěků"při překonávání životních problémů 

Nebezpečí při manipulaci s ostrými předměty, plechem a drátem (pilka, 
dláto, rýsovací jehla, šroubovák, vrták 
Bezpečnost práee-poučení před začátkem každé vyučovací hodiny 
BOZP a technologický postup práce 
Pořádek na pracovišti - předejde se úrazům 
Nebezpečí požití, potřísnění, čichání - při práci s barvou, louhem, 
rozpouštědlem 
Barvy a nebezpečné věci-jsou uloženy a uzamčeny ve skladu z dosahu 
dětí 
Prevence-vést s žáky besedy o drogách, alkoholu a kouření - je j ich vliv 
na zdraví, chování a závislosti 

6. Přírodopis Halucinogenní drogy - houby (lysohlávka) 

6. Výchova ke 
zdraví 

Konilikty v rodině, krizové situace v rodině 
Zdravý životní styl 
Trávení volného času 
Rizika ohrožující zdraví-šikana, kouření, alkohol, legální drogy 

6. Občanská výchova Role ve skupině 
Sociální útvary a skupiny 

6. Anglický jazyk Volno-ěasové aktivity - projektová práce 
Koníčky a sport - projektová práce 
Mé okolí, prostředí, ve kterém žiji 

6. Informatika Hygienické návyky při práci s PC 
Potencionální nebezpečí internetu - vyhledávání na internetu -
diskuse o stránkách se škodlivým obsahem 
Nebezpečí závislosti při hraní PC her-diskuse o závislosti 
Ochrana osobních údajů (chat, e-mail) 
Práce s www stránkami věnovanými problematice drog, kouření, léčbě 
závislostí 
Hygienické návyky pro práci s počítačem 
Vyhledávání na internetu - diskuze o stránkách se škodl ivým 
obsahem, potencionální nebezpečí internetu 
Diskuze o závislosti na hraní PC her 
Ochrana osobních údajů (chat, e-mail) 
Práce s w w w stránkami věnovanými problematice drog, kouření, 
léčbě závislostí 

7. Třídnické hodiny Školní řád, předpisy BOZP, PES1P, PO 
Chování žáků za mimořádných událostí 
Dopravní výchova 
Drogy - druhy, závislost 
Protidrogová prevence 
Multikulturní výchova - rasismus, xenofobie, intolerance 
Požární poplach 
Environmentální výchova 

7. Německý jazyk Koníčky - volný čas - prevence drog, kouření, sex 
Nebezpečí neznámého prostředí-důvěřivost, prázdniny v cizině 
Kultura a hygiena bydlení - jak bydlíme 
Civilizační choroby- j ídlo - obezita 
J á a přátelé 



Oblečení 
7. Matematika Slovní úlohy - zlomky, přímá a nepřímá úměra, procenta 

7. Zeměpis Amerika - Kolumbie (kokain) 
Asie - JZ (opium) 

7. Praktické činnosti Překonávání životních problémů - výhody tzv. „koníčků" 

7. Přírodopis Drogy - krytosemenné rostliny (koka, konopí, mák olejny) 

7. Rodinná výchova Osobnost 
Lidské rasy 
Konflikty 
Zdravý životní styl 

7. Občanská výchova Problémy rasové a j iné nesnášenlivosti 
Mravní hodnoty - svědomí 
Sebeovládání 
Morálka, svoboda, sociální nerovnost a její důsledky 
Lidská práva 

7. Český jazyk Dětský hrdina v ohrožení 

7. Anglický jazyk Zdravá výživa a zdravý životní styl (možnosti zdravého stravování, 
vliv potravy na naše zdraví) 
Využití volného času - sportovní aktivity, koníčky 
Příčiny závislostí a j iných sociálně patologických jevů 
Rodina-důležitost rodiny, j e j í funkce 

7. Informatika Hygienické návyky při práci s PC 
Vyhledávání na internetu - vhodnost některých webových stránek pro 
děti, ochrana osobních údajů 
Internet - stránky týkající se zdraví a zdravého životního stylu, 
nebezpečí na internetu 

8. Třídnická hodina Školní řád 
V ý z n a m zodpovědného přístupu ke školní práci, ke vzdělávání 
Vztahy ve třídě (zamilovanost, chování dívek k chlapcům a opačně) 
Ochrana člověka za mimořádných situací 
Požární ochrana - signály, poplach, signály vedoucí ke vzniku požáru 
Zdravý životní styl - uvědomělý nebo nucený přístup 
Pracovní náplň mých rodičů 
Dopravní výchova - chodec - cyklista 
M ů j vzor - žijící nebo nežijící 

8. Německý jazyk Prevence drog, kouření, sexu - volný čas, koníčky 
Nebezpečí neznámého prostředí - důvěřivost - prázdniny v cizině 
Kultura a hygiena bydlení - jak bydlíme 
Civilizační choroby a obezita - j ídlo 
Já a přátelé 
Oblečení 

8. Český jazyk 0 přátelství a lásce (Ovidius) 
Zdraví (Mácha, Němcová) 
Ve většině rozhovorů uplatňovat problém šikany, alkoholu a kouření 
Charakteristika - kladné lidské vlastnosti 
Odborné texty 
Výklad 
Úvaha 
Publ ic is t ika 

8. Fyzika 

Zeměpis 

Tepelné motory 
Alkohol za volantem 
Dopad na životní prostředí 
Dovoz nebo pěstování návykových látek 

X. 
8. 
8. 

Praktické činnosti 

Přírodopis 

Překonávání životních problémů - výhody tzv." koníčků" 
Chování - vrozené - získané 

[j^idské rasy 



Biologie člověka-soustava oběhová (srdce, tělní tekutiny) 
- imunita - nakažlivé nemoci (AIDS) 
- soustava dýchací (kouření) 
- soustava trávicí (alkohol-cirhóza jater) 
- kůže 
- soustava nervová 
- vývoj lidského jedince 

8. Občanská výchova Osobnost - působení sociálních skupin na vytváření osobnosti, lidské 
city 
Vhodné a nevhodné využití volného času 
Konflikty potřeb a zájmů 
Dodržování a porušování právních norem 
Protispolečenské jevy , příčiny, projevy 
Trestní odpovědnost 
Zákony související s mladistvými (trestná činnost, drogy, zneužívání) 
Občanské soužití 
Konflikty v rodinných vztazích - důsledky 
Zodpovědnost rodičů za výchovu dítěte 

9. Informatika Hygienické návyky při práci s PC 
Nebezpečí na internetu, gamblerství 
Projekt - noviny - výběr vhodného tématu 

9. Třídnické hodiny Školní řád, školení BOZP, BESIP, P O 
Osobní postoj ke vzdělávání, ke své budoucnost i 
Co mohu pro sebe a svou budoucnost udělat 
Drogy, drogové závislosti - nebezpečí 
Ochrana člověka za mimořádných situací 

9. Německý jazyk Komunikace na internetu 

9. Matematika Rovnice, slovní úlohy, statistika úrok 

9. Zeměpis Mezinárodní obchod 
Globální problémy lidstva 

9. Fyzika Akustika - hluk 
Jaderné energie - záření 

9. Rodinná výchova Sexuální výchova 
Vliv alkoholu a drog 
Hodnotový systém muž - žena 
Negativní vlastnosti v partnerských vztazích 

9. Občanská 
výchova 

Životní cíl 
Hledání smyslu života 
Zvládání životních krizí 
Náhražkové formy životních aktivit - gamblerství 
Problémy a nebezpečí náboženských sekt 

9. Informatika Hygienické návyky při práci s PC 
Hrozby internetu 
Prezentace - výběr vhodného tématu pro prezentaci 
Vzpomínkové C D - viz Prezentace 

3. Volno-časové aktivity žáků - kroužky realizované školou 
ve školním roce 2007/2008 : 

1. Hudební kroužek 8. Opakování z českého jazyka 
2. Práce s počítačem 9. Kroužek volejbalu 

3. Pčvecký kroužek 
4. Řezbářský kroužek 
5. Dramatický kroužek 
6. Keramický kroužek 
7. Zálesák 



4. Plán plánovaných akcí s tematikou prevence: 

Témata plánovaných seminářů a přednášek na školní rok 
2007/2008 

Konkrétní termíny jednotlivých přednášek budou doplněny dle dohody s realizátory 
akcí. 

Spolupráce školy s organizací Maják, která působí na mládež v oblasti primární 
protidrogové prevence 

1. stupeň 
Zdravé tělo 1 - přednáška je určena žákům 1.-3. tříd ZŠ 
Zdravé tělo 2 - přednáška je určena žákům 4.-5. tříd ZŠ 
Nejsem sám - přednáška je určena žákům 4.-5.tříd ZŠ 

2. stupeň 
Alkohol, kouření - přednáška je určena žákům 6.-7.tříd ZŠ 
Drogová závislost - přednáška je určena žákům 8.-9.tříd ZŠ 
Přednášky k sexuální výchově 
Dospívání + šikana - 6. třída ZŠ 
Partnerské vztahy - 7.třída ZŠ 
Sexualita - 8. třída ZŠ 
Antikoncepce - 8. třída ZŠ 
Pohlavně přenosné nemoci - 9. třída ZŠ 

Spolupráce s Policií ČR (obvodní oddělení Policie Hejnice) 

V průběhu roku jsou naplánovány 4 přednášky - každé čtvrtletí. 

1. přednáška - Trestní zodpovědnost, mravnostní delikty 
- sexuální obtěžování pro 9. třídu ZŠ 
- termín konání 13. 11. 2007 

2. přednáška - Trestní právo - kriminalita mládeže - drogová problematika 

3. přenáška - Krádeže - záškoláctví - party 

4. přednáška - Šikana a její nebezpečí 

Státní zdravotní ústav - v případě jeho dalšího fungování bude dle možností zařazen 
některý z nabízených seminářů na téma mezilidských vztahů, 
(dle aktuální nabídky zařízení) 

POSEC při MÚ Frýdlant - pokračování ve spolupráci zejména v oblasti dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, (dle aktuální nabídky zařízení). 



5. Seznámení rodičů s preventivním programem školy na 
třídních schůzkách 

Prostřednictvím třídního učitele budou nabídnuty rodičům kontakty na výchovného 
poradce Mgr. Libuši Gondkovskou a metodika prevence Mgr. Soňu Radnotyovou, dále 
na odborníky - viz.tabulka s kontakty v našem regionu. Dále budou seznámeni s 
přibližnými termíny předpokládaných přednášek a besed. 

6. Informace o konzultačních hodinách: 

Výchovný poradce: Mgr. Libuše Gondkovská 
Konzultační hodiny: dle dohody 

Metodik prevence: Mgr. Soňa Radnotyová 

Konzultační hodiny: Po 12.30-13.30 hod. - možnost telefonické 
dohody a sjednání schůzky (jinak dle dohody) 

7. Stálá nástěnka - umístěna v 1. patře budovy ZŠ (2. stupeň) 

8. Schránka důvěry - bude instalována v přízemí školy 

9. Metodické pomůcky 

Propagační materiál ze spolupráce s KHS Liberec 
Videotéka 
Odborné publikace ze školní knihovny 
Časopisy : Závislosti a my - časopis drogové prevence 

Prevence 
Rodina a škola 

10. Spolupráce s odborníky 

A) Kontakty pro děti 

Firma Obor činnosti Kontakt Pracovní 
doba 

Aktualizace 

Linka bezpečí Celostátní 
nepřetržitá 
krizová linka 
pomáhaj íc í 
dětem a 
dospívajícím 
řešit těžké 
životní situace 

tel. 800 155 155 

ilb@li nkabezpečí.cz 
(odpověď do 3 pracovních dnů) 

nonstop 

nonstop 28. 10. 2007 

Linka vzkaz Určena dělem a Tel. 800 111 113 Denně i o 
domů mladým lidem na 

útěku z domova 
(zdarma z pevné linky, z mobilu se 
musí platit) 

svátcích 
Od 8.00 do 

nebo kteří byli 
vyhozeni z 724 727 777 

22.00hod. 28. 10. 2007 



Dětské krizové 
centrum 

domova 
Krizová linka 
pro děti a 
studující 

Tel. 241 484 149 
www.ditekrize.i-7 
problem@ditekrize.cz 
(odpověď do 2 pracovních dní) 

nonstop 

nonstop 28. 10. 2007 

Linka důvěry 
Liberec 

Nabídka 
hodnocení a 
řešení problémů 

le i . 485 106 464 
485 177 177 
606 450 044 

www.volny.cz/ld. lbc 
odpovim@napismi cz 

nonstop 

nonstop 
28. 10. 2007 

Středisko 
výchovné péče 
Č A P Liberec 

Primární 
prevence-
závislost, vztahy 
v rodině 

Tel. 482 750 807 
svplbc@iol.cz 
svplbc@centrum.cz 

nonstop 28. 10. 2007 

Kontaktní 
centrum 
Liberec 
K-eentrum 

Centrum pro lidi 
s problémem 
drog a závislostí 

Tel. 482 710 276 
775 624 246 

kcentrumlbc@vnlny m 
http:/ /www.volnv.cz/kcentrnm 28. 10. 2007 

Linka pro 
odvykání 
kouření 

Telefonní linka 
s celostátní 
působností 

Tel. 844 600 500 
pracovní dny 
Od 12.00-
20.00hod. 

28. 10. 2007 

Centrum 
závislosti na 
tabáku 
Nemocnice 
Liberec 

Pomoc při 
odvykání 
kouření 
Plicní oddělení 

Tel. 485 312 328 (ambulance) 
485 312 871 

podle 
objednání 

28. 10. 2007 

Mgr. Igor 
Pavelčák 

Primární 
závislosti, 
záškoláctví, 
vztahy v rodině a 
škole 

ipcak@volnv.cz 
http://www.Doradna-rodina orp/ 

28. 10. 2007 

P O S E C 
Frýdlant 
Linka pomoci 

Linka pro pomoc 
se vztahy 
v rodině a škole, 
závislostmi 

tel. 482 311 302 
posec@mu-frvdlant .cz 
http:/ /www.frvdlantvc.cz/posec 

28. 10. 07 

M A J A K o.p.s. Primární 
prevence 

maiak.ops@volnv.cz 
www.maiakops.cz 

28. 10. 07 

H E L P 24 
Poradna 
psychologie 
duševního 
zdraví 

Školní 
psychologie, 
deprese, šikana, 
záškoláctví, 
závislosti 

www.help24.cz 28. 10. 07 

http://www.ditekrize.i-7
mailto:problem@ditekrize.cz
http://www.volny.cz/ld.lbc
mailto:svplbc@iol.cz
mailto:svplbc@centrum.cz
http://www.volnv.cz/kcentrnm
mailto:ipcak@volnv.cz
http://www.Doradna-rodina
mailto:posec@mu-frvdlant.cz
http://www.frvdlantvc.cz/posec
mailto:maiak.ops@volnv.cz
http://www.maiakops.cz
http://www.help24.cz


B) Kontakty pro rodiče 

Rodičovská 
linka 

Poradenství poskytuji 
dětský psycholog a 
psychoterapeut 

Tel. 840 111 234 Po 13.00-16.00hod 
ST 16.00-
19.00hod 

28. 10. 07 

Linka vzkas 
domů 

i Určena příbuzným 
nebo rodičům, je j ichž 
děti jsou na útěku 
z domova a nebo byli 
vyhozeni z domova 

Tel. 800 111 113 
724 727 777 

Denně i o svátcích 
od 8.00 do 
22.00hod. 28. 10. 07 

Linka důvěry 
Liberec 

Krizová linka l e i . 485 106 464 
485 177 177 
606 450 044 
www.volnv.cz/ ld. lhr 
°dpovim@napismi n 

Nonstop 
Nonstop 

Nonstop 

28. 10. 07 

Bílý kruh 
bezpečí 

Pomoc obětem 
trestných činů 

tel. 257 317 110 Nonstop 28. 10. 07 

Dona linka Linka pro oběti 
domácího násilí 

Tel. 251 511 313 
WWW.donal in l ra r ? 

www.domacinasi l i 

Nonstop 28. 10. 07 

Foradenska 
linka 
Společnosti 
pro studium 
sekt 

Problematika sekt-
obracet se mohou 
členové, rodiny, 
příbuzní 

Tel. 257 314 646 

www.psychoterapeut p 7 

UT 15.30-
17.30hod. 
Čt 15.30-17.30hod. 

28. 10. 07 

Zlatá linka 
seniorů 

Pro seniory a lidé o ně 
pečující 

Tel. 800 200 007 
Pracovní dny od 
8.00do20 OOhod 

28. 10. 07 

s tředisko 
výchovné 
péče Č Á P 
Liberec 

Primární prevence-
závislosti, vztahy 
v rodině a škole 

svplbc@iol (•/ 
svplbc@centrum .r7 28. 10. 07 

Kontaktní 
centrum 
Liberec 

Pro lidi s problémem 
závislostí a drog 

" T ^ 8 2 7 T 0 2 7 T 
775 624 246 

k c e n t r u m l h c f f l v n i n y 

http://www.volnv.cz/knpntri.rT!! 
bc 1 28. 10. 07 

Anonymní 
alkoholici 
Liberec 

s celorepublikovou 
působností 

http://www.sweb.ez/f lappctr./ 
v Liberci skupina Střízlivý 
život 
Setkání:Jazyková škola, roh 
Šaldova náměst í a Husitské ni 

Radka:728 169 724 

Ú t o d 17.30hod. 

28. 10. 07 

Státní 
zdravotní 
ústav 
Linka pomoci 

Poradna podpory 
zdraví-problémy se 
závislostmi, obezita 

Tel. 485 253 111 
485 253 174 

www.zulib.c7 

28. 10T07 

Kontaktní 
centrum 
Liberec 

Linka pomoci a 
centrum pro lidi 
>hrožené drogou 

t el. 4 8 2 7 1 0 2 7 6 

7 7 5 6 2 4 1 4 6 

l t tp : / /www. VplnV.C7./lfPPntrnn-| 
IZ 
ccentrumlbc@volny C 7 

28. 10. 07 

Centrum 
léčby ' 
závislosti na 1 
tabáku 
Nemocnice 

' o radní centrum pro 
>dvykání kouření 
'lícní oddělení 

el. 485 312 328 (ambulance) " I 
85 312 871 

Jodle objednání !8. 10. 07 

http://www.volnv.cz/ld.lhr
http://WWW.donalinlra
http://www.domacinasili
http://www.psychoterapeut
mailto:svplbc@centrum.r7
http://www.volnv.cz/knpntri.rT
http://www.sweb.ez/flappctr./
http://www.zulib.c7


Liberec 
Linka pro 
odvykání 
kouření 

Telefonní linka 
s celostátní 
působností 

Tel. 844 600 500 Pracovní dny 
0 d l 2 . 0 0 d o 2 0 . 0 0 h 

28. 10. 07 

Mgr. Igor 
Pavelčák 

Primární prevence-
závislosti, vztahy 
v rodině a škole, 
záškoláctví 

ipcak@ volny cr 
http://www.Doradna-rodina.or57/ 

28. 10. 07 

P O S E C 
Frýdlant 
Linka pomoci 

Primární prevence-
závislosti, vztahy 
v rodině a škole, 
záškoláctví 

Tel. 482 311 30? 

posec@mii-frvdlant .cz 
ht tp: / /www.frvdlantvc c z / p r , ^ 

28. 10. 07 

Psychiatr. 
ambulance 
Frýdlant 

Ambulantní program Tel. 482 311 690 
MUDr . Strnadová 

28. 10. 07 

O P P P Okresní pedagogicko-
psychologická 
poradna 

Tel. 485 113 006 
28. 10. 07 

H E L P 24 
Poradna 
psychologie 
a duševního 
zdraví 

Školní psychologie, 
deprese, šikana, 
záškoláctví, závislosti 

www.help24.cz 
28. 10. 07 

M A J A K 
o.p.s. 

Primární prevence majak.oos@volnv.cz 
www.majakops .cz 

28. 10. 07 

Poradna pro 
oběti 
trestných 
činů o. s. 

Podpora a pomoc 
lidem, kteří se stali 
obětí trestného činu 

d-os@volnv.cz 
pote @ seznam C7 
tel. 485 152 070 

608 477 657 

Po od 17.00 
Do 19.0()hod. 

28. 10. 07 

V Raspenavě 28.10.2007 

Mgr. Petr Chvojka, ředitel školy 

Mgr. Petr Kozlovský, zástupce ředitele školy 

Mgr. Soňa Radnotyová, metodik prevence SPJ 

Mgr. Libuše Gondkovská, výchovná poradkyně 

http://www.Doradna-rodina.or57/
mailto:posec@mii-frvdlant.cz
http://www.frvdlantvc
http://www.help24.cz
mailto:majak.oos@volnv.cz
http://www.majakops.cz
mailto:d-os@volnv.cz


11. Přílohy 

Příloha č. 1 

a) Postup školy při zjištění případu šikany na škole 

1. Při podezření na výskyt šikany ve škole informovat vedení školy, metodika 
prevence, výchovného poradce o zjištěné skutečnosti. 

2. Zahájení vyšetřování - vyšetřují vždy nejlépe 2 pedagogičtí pracovníci 
(výchovný poradce nebo metodik prevence + 1 pedagog) 

3. Vyslechnutí postiženého, pořízení zápisu výpovědi s podpisem postiženého 
4. Vyslechnutí všech svědků (jednotlivě) případně dalších osob, pořízení zápisu 

výpovědi s podpisem svědka 
5. Vyslechnutí agresora, pořízení zápisu výpovědi s podpisem agresora 
6. Vyšetřující provedou rozbor výpovědí a na jeho základě určí další postup 
7. V případě jasně prokázané šikany svolá metodik prevence nebo výchovný 

poradce výchovnou komisi, která: 
- Zajistí ochranu postiženého žáka až do úplného vyřešení případu 
- Kontaktuje rodiče oběti a informuje je o řešené situaci 
- Kontaktuje rodiče agresora a vyzve je k jednání výchovné komise 
- Stanoví výchovné opatření pro agresora 

8. Na jednání výchovné komise informuje individuálně jak rodiče agresora, tak 
rodiče oběti o závěrech vyšetřování a o opatřeních, která budou realizována. 

9. O všech jednáních bude vždy proveden písemný zápis s podpisem všech 
zúčastněných osob. 

10. Třídní učitel bude nadále monitorovat situaci ve třídě, v rámci třídnických hodin 
a ve spolupráci s vyučujícími předmětů, které se věnují mj. také problematice 
mezilidských vztahů, bude pracovat výchovně se třídním kolektivem. 

Příloha č. 2 

Postup při zjištění případů užívání, distribuce návvi^. , f r [ l , . ) f ( . v 

výskytu v prostorách školy, postup při řešom l'eÍíf!l 

Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního 
školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné Vši -I V y U C 0 V a n í ' n a v š e c h 

mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci o m . m ^ f ^ 5 ° l y 

distribuují nebo u sebe přechovávají. umamne Jatky užívají, 

a) Konzumace tabákových výrobků ve škole: 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových vtfrnhw,, 
školy nebo v dobé školního vyučování, č i v r á m c i £ 
nutné mu v dalsi konzumaci zabranit. 1 «uanycn, je 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzum, • 

pokračovat. a c i 

3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádření 
podpisem žáka (zejména odkud má tabákový výrobek), kterv zaln*' 3 

' j iozi metodik 



prevence do své agendy. Informuje vedení školy a třídního učitele o zjištěné 
skutečnosti. 

4. Třídní učitel informuje zákonné zástupce žáka o porušení zákazu kouření žákem. 
5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a 

jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce 
s rozšířenou působností. 

6. Budou udělena výchovná opatření, která stanoví výchovná komise, 

b) Konzumace alkoholu ve škole: 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo 
v době školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou, je nutné mu 
v další konzumaci zabránit. 

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat 
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí 

jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
4. V případě, že je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a 

životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první 
pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník o události 
záznam s vyjádřením a podpisem žáka (zejména od koho má alkohol) který 
založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy 

6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve 
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-
právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

10. Budou udělena výchovná opatření, která stanoví výchovná komise. 
11. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 

orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě 
předem získaného souhlasu zákonného zástupce žáka s orientačním testováním 
žáka na přítomnost alkoholu. 

12. Obdobný postup (bod 1. až 11.) zvolí pedagogický pracovník i v případě 
příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák 
intoxikoval ve škole. 

c) Nález alkoholu ve škole 

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školv alkohol postupují takto: 

1 Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
3 Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
4. Zpracují stručný záznam o události 



V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, 

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl 
alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 
pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na 
ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence 
do své agendy. 

4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o 
opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který 
se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

d) Konzumace omamných a psychotropních látek (dále jen OPL) ve 
škole 

1 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 
v další konzumaci zabránit. 

2 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci 
pokračovat. 

3 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, 
pedagogický pracovník posoudí, jestli žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. 

4 V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a 
životě zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první 
pomoci. , .. , 

5 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, zajisti pedagogický pracovník vyjádření žáka a 
vyrozumí vedení školy. 

6 V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
1 zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 

způsobilý k pobytu ve škole. 
V řípadě že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola 
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 
způsobilý k pobytu ve Škole. , v 

8 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola organ sociálně právní 
nchranv a vyčká jeho pokynů. 

, \ i i u nástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i 
9" Z a ^ T d T k d y je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 

v P n P v ' . j - o z n a movac í povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
10. Současné ^ ^ m í s t em je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle 

místa bydliště ^ j e třeba vyvodit sankce, které stanoví výchovná 
1 L Z k o n z u m / ! C

c
e

m é n ě j e nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je 
komise. ><- distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání 
nebezpečny pou:školn ího řádu 
OPL je poiusenii užívání návykových látek je považováno rovněž za 

12. Naváděni jinycn z a ^ 
nebezpečné a protiprávní jednaní. 



13. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 
orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem 
získaného souhlasu zákonného zástupce. Pokud je výsledek testu pozitivní, 
postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 
3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením a 
podpisem žáka. 

14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy 
pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

e) Distribuce omamných a psychotropních látek (dále jen OPL) ve 
škole 

1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto 
zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák 
distribuuje, není nijak rozhodující. 

2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe 
žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo 
blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než 
malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský 
postih. 

3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci 
OPL, vyrozumí o této skutečnosti škola místně příslušné oddělení Policie ČR 
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti 
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-
právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 

f) Nález OPL ve škole 

a) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou 
považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a 

místo nálezu. Obálku přelepí, přelep, opatří razítkem školy a svým podpisem a 
uschovají ji do školního trezoru. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé 
látky. 

b) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou 
považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

1 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
3 O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, 

datum místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka 
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 



pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen 
ředitel školy nebo jeho zástupce. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé 
látky a informuje zákonného zástupce žáka. 

5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku 
zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Další postup nutný 
k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

c) V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou 
OPL u sebe, postupují takto: 

1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této 
situace spadá do kompetence Policie ČR. 

2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují sn í další postup a informují 
zákonného zástupce žáka. 

3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. 
U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 

g) Řešení výskytu vandalismu ve škole 

1. Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti informovat 
vedení školy, vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V této souvislosti je 
důležité zajistit a vyslechnout případné svědky události, jejich výpovědi zapsat a 
připojit jejich podpisy. 

2. V případě, že škola viníka zná, může na jeho zákonném zástupci vymáhat náhradu 
škody. 

3. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a školou k dohodě o náhradu 
škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

Příloha č. 3 

Postup při řešení záškoláctví a neomluvené ahsenrp 

viz metodický pokyn MŠMTč.j . : 10 194/2002-14 

Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanovuje školní řád 

^ d h d c T l y ' Z V ý § e n é ° m l U V e n é a b S e n C I Í n f ° r m U J e t ř í d n í U Č Í t d R o v n é h o poradce 

• do 10 neomluvených hodin 
- řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru 
- projedná důvod nepřítomnosti žáka 
- způsob omlouvání 
- provede zápis z pohovoru (viz met. pokyn příloha č. 1) 

• nad 10 neomluvených hodin 
- ředitel školy svolává školní výchovnou komisi 



školní výchovné komise se účastní: ředitel školy, třídní učitel, zákonný 
zástupce žáka, výchovný poradce, školní metodik prevence, popř. zástupce 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

- o průběhu a závěrech komise je proveden zápis (viz met. pokyn příloha č. 
2) 

• nad 25 neomluvených hodin 
ředitel školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně 
právní ochrany dětí (viz met.pokyn příloha č. 3) 

• druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR 


