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Anotace v českém jazyce 

Cílem bakalářské práce „Realizace primární prevence na vybraných základních školách 

ve městě Varnsdorf“ je zjistit, zda a jakým způsobem vybrané základní školy ve městě 

Varnsdorf realizují svůj Minimální preventivní program a jestli o preventivních 

aktivitách ve škole mají povědomí i ţáci. Tato práce je rozdělena do dvou částí. 

V první, teoretické části jsou představeny základní pojmy pouţívané v rámci primární 

prevence v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Druhá, 

empirická část se věnuje výzkumnému šetření, které slouţí k naplnění cíle. Výsledky 

byly zjišťovány pomocí tří výzkumných metod: analýzou Minimálního preventivního 

programu jednotlivých škol, řízeným rozhovorem s metodikem školní prevence 

a dotazníkovým šetřením mezi ţáky daných škol. 

Klíčová slova 

Primární prevence, typy programů a aktivit, efektivní prevence, školní metodik 

prevence, minimální preventivní program. 

An annotation in english language 

The purpose of the Bachelor final paper called „An implementation of primary 

prevention in selected elementary schools in Varnsdorf town“ is to find out and detect, 

whether and what´s the way of the proceeding used in elected elementary and socondary 

schools in Varnsdorf town to a realization of their own basic prevention program and 

also if students have a knowledge of this, as well. This work is devided into two parts. 

In the first one, the theoretical part, there is an introduction of basic conceptions used 

within the frame of primary prevention in a sphere of authority of The Ministry of 

Education, Youth and Physical Education. The second part concerning the research 

pointing to fulfil the aim. The results were found out by the help of three research 

methods: an analyse of Basic prevention program of each school, by the managed 

interview with a methodist of a school preventation and the last one is based 

a questionaire done by students of aimed schools.  

Klíčová slova 

A primary preventation, kinds of programes and activities, an effective preventation,  

a methodist of school preventation, a basic program of preventation 

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních sluţeb. 
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Úvod 

     O tématu mé bakalářské práce jsem nemusela příliš dlouho uvaţovat. V době, kdy 

jsem nad zaměřením přemýšlela, jsem pracovala jiţ téměř tři roky v Kontaktním 

a poradenském centru pro drogově závislé WHITE LIGHT I. v Rumburku. Má pracovní 

pozice se přímo jmenovala „kontaktní a poradenský pracovník“. V rámci náplně práce 

tohoto místa bylo mimo jiné i poskytování primární prevence ve školách a jiných 

školských zařízeních. Velmi mě v té době mrzelo, ţe školy nejsou nakloněné 

dlouhodobé spolupráci tak, aby primární prevence poskytovaná jiným zařízením měla 

smysl. Většinou jsem, při objednávání programů primární prevence drogových 

závislostí ze stran školních metodiků prevence, cítila spíše nutnost, neţ touhu pracovat 

s dětmi na posilování jejich postojů vůči návykovým látkám. Při práci s dětmi jsem 

cítila jejich dychtivost po informacích a také jsem vnímala mnoţství mýtů, které jsou 

jim ve spojení se jmenovanou problematikou vštěpovány, a kterými jsou obklopeny. 

     O potřebě zhodnocení efektivity programů prevence na základních školách v dané 

oblasti, jsem se přesvědčila především díky tomu, ţe po skončení preventivní aktivity se 

vyučující, ani metodici školní prevence téměř vůbec nezajímali o její průběh. Osobně se 

kloním k názoru, ţe primární prevence, která probíhá kvalitně a zodpovědně, můţe 

nejen ovlivnit postoje a hodnoty dětí na základních školách, ale také je vybaví 

potřebnými znalostmi o dané problematice, které vyuţijí v období dospívání. K tomuto 

názoru mě přivedla práce s lidmi, kteří s návykovými látkami experimentovali, anebo 

jiţ byli na droze závislí. Překvapila mě jejich naivita a hlavně neznalost. Proto je cílem 

bakalářské práce zhodnotit, zda se vybrané základní školy ve městě Varnsdorf stavějí k 

primární prevenci zodpovědně, jakým způsobem ji realizují a zda o těchto aktivitách 

mají povědomí i ţáci. 

     Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část této práce je věnována 

představení a popisu pojmů pouţívaných v primární prevenci. Empirická část se zabývá 

představením vybraných základních škol, analýzám jejich Minimálních preventivních 

programů. V rámci analýz bude kladen důraz především na to, zda dokument obsahuje 

základní informace, které vypovídají o realizaci a cílech primární prevence na dané 

základní škole. Na základě těchto zjištění bude proveden řízený rozhovor s metodikem 
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školní prevence. Cílem řízeného rozhovoru, bude získat informace, které Minimální 

preventivní program neobsahuje. V závěru výzkumného šetření proběhne dotazníkové 

šetření mezi ţáky, které umoţní vytvořit si představu o tom, jak a zda vůbec je v dané 

škole minimální preventivní program realizován. 

1 Primární prevence v působnosti resortu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 

     Prevencí obecně rozumíme soubor aktivit a opatření, jeţ se snaţí předcházet 

nějakému neţádoucímu jevu. S tímto pojmem se setkáváme v různých oblastech např. 

právo, zdravotnictví, výchova apod. 

     Dle Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy lze primární prevenci definovat 

takto: „primární prevencí v nejširším pojetí lze nazvat všechny aktivity a činy, které 

mají za cíl změnit názory, postoje a chování lidí tak, aby u nich nedošlo ke vzniku 

daného nežádoucího jevu (vzniku závislostí na návykových látkách, kriminálního 

chování, rasismu, atd.)“
1
 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických 

jevů u dětí, ţáků a studentů ve školských zařízeních, je platný od 7. listopadu 2007, 

definuje odborné názvosloví a zapojení prevence do školního vzdělávacího programu. 

V tomto dokumentu je uveden výčet jednotlivých institucí v systému prevence, popsán 

Minimální preventivní program a postupy, jak pracovat v případě zjištění výskytu 

rizikových projevů chování u dětí a mládeţe. Zároveň slouţí jako doporučení, jak řešit 

případy související s uţíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení. 

     Oblast primární prevence zahrnuje kombinaci všeobecných programů určených pro 

větší část cílové skupiny, se selektivními a indikovanými programy, jeţ jsou určeny 

konkrétním rizikovým skupinám anebo jednotlivců, u nichţ je předpokládán výraznější 

výskyt rizikových projevů chování. Obsah a způsob realizace těchto programů musí 

                                                 

1
 Miovský, M., a kol. Vybrané termíny primární prevence. MŠMT. s. 15. [internet] [18. 8. 2010]. 

<http://www.msmt.cz/socialni-programy/vybrane-terminy-primarni-prevence>. 

 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/vybrane-terminy-primarni-prevence
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respektovat různé potřeby jednotlivých skupin. Odborně ověřené a působivé školní 

preventivní programy se zpravidla zaměřují na posílení schopnosti rozhodování, 

zvládání obtíţných situací, stanovování jasných cílů, vyuţití asertivity, schopnost odolat 

tlaku vrstevníků, získání pravdivých informací o daném tématu a osvojení si zdravých 

postojů. 

V působnosti resortu školství se primární prevence věnuje především: 

„a) předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

záškoláctví 

šikana, násilí 

divácké násilí 

kriminalita, delikvence, vandalismus 

závislost na politickém a náboženském extremismu 

rasismus, xenofobie 

užívání návykových látek  

onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou 

poruchy příjmu potravy 

netolismus a patologické hráčství  

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

domácího násilí 

týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

ohrožování výchovy mládeže“
2
  

                                                 

2
 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a 

tělovýchovy na období 2009 – 2012. s. 8.[internet] [23. 9. 2010]. <http://www.msmt.cz/socialni-

http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a?highlightWords=primární+prevence
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     V případě, ţe jsou preventivní programy realizovány nevhodně zvoleným způsobem, 

např. jednorázové přednášky nebo besedy s policisty, mohou působit velmi 

kontraproduktivně. Realizátor by měl pracovat s ověřenými a pravdivými informacemi 

a případná rizika spojená s tématem primární prevence nijak nezveličovat. Často 

se v takových případech stává, ţe jakmile ţáci či studenti z vlastní, nebo vrstevníky 

zprostředkované, zkušenosti zjistí nepravdivost informací získaných v rámci 

absolvovaného programu prevence, přestávají věřit preventivním programům 

a oficiálním zdrojům, informujícím o daném problému. Bohuţel ani v současné době 

není většina preventivních programů na školách vhodně evaluována. Evaluace je velmi 

významný krok ke stálému zkvalitňování poskytované primární prevence. 

1.1 Typy primární prevence 

     Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dělí prevenci na nespecifickou 

primární prevenci a specifickou primární prevenci, jeţ je moţné dále rozdělit na 

všeobecnou, selektivní a indikovanou. 

1.1.1 Nespecifická primární prevence 

     „V krátké historii primární prevence v ČR došlo několikrát k výraznému 

přeceňování, stejně tak jako k podceňování nespecifické prevence.“
3
 Tvoří nedílnou 

součást primární prevence a jejím obsahem jsou všechny techniky umoţňující rozvoj 

osobnosti, napomáhá sniţovat riziko vzniku a rozvoje rizikových projevů chování, a to 

prostřednictvím vhodného vyuţívání a organizace volného času. Mají tedy určitý 

protektivní potenciál. Do nespecifické prevence patří zájmové krouţky, sportovní 

aktivity, programy zaměřené na zlepšení ţivotního stylu. Dle Ministerstva školství, 

                                                                                                                                               

programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-

a?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence> (dále jen Strategie prevence rizikových 

projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období 2009 

– 2012).  

3
 Miovský, M., a kol. Vybrané termíny primární prevence. MŠMT. S. 12. [internet] [18. 8. 2010]. 

<http://www.msmt.cz/socialni-programy/vybrane-terminy-primarni-prevence>. 

 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/vybrane-terminy-primarni-prevence
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mládeţe a tělovýchovy má nespecifická prevence své místo v širokém pojetí primární 

prevence, zahrnuje všechny techniky umoţňující rozvoj jedince, včetně moţnosti 

rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. 

1.1.2 Specifická primární prevence 

     Jedná se o cíleně zaměřené aktivity na konkrétní formu rizikového chování, jemuţ se 

snaţí předcházet, omezit jeho nárůst, či sníţit výskyt. Cílem můţe být i posunutí 

výskytu neţádoucího jevu do vyššího věku cílové skupiny a účinně tím sníţit zdravotní 

či sociální dopady např. u uţívání návykových látek. Je určena takovým cílovým 

skupinám, které mohou být ohroţenější či rizikovější neţ jiné a hledá způsoby, jak 

předcházet výskytu určité specifické formy neţádoucího chování. Specifická primární 

prevence bývá realizována jako všeobecná, selektivní či indikovaná primární prevence: 

a) Všeobecná primární prevence 

     Orientuje se na běţnou populaci dětí a dospívajících bez konkrétního zaměřování se 

na rizikové skupiny. Nejčastěji se jedná o programy realizované nestátními neziskovými 

organizacemi a pedagogicko-psychologickými poradnami přímo ve školách. Tyto 

tematické programy se zpracovanou metodikou jsou realizovány ve velkých skupinách, 

aniţ by předem docházelo k důkladné analýze velikosti moţného problému, nebo 

k zjišťování moţných rizik spojených se vznikem rizikových projevů chování dětí 

a mládeţe v dané skupině.  

b) Selektivní primární prevence 

    Zaměřuje se konkrétně na tu skupinu, u které se předpokládá zvýšená úroveň 

rizikových projevů chování, a to bez ohledu na úroveň vystavení jednotlivců 

konkrétním rizikovým faktorům. Takové skupiny je moţno rozpoznat na základě 

biologických, psychologických, sociálních, nebo environmentálních rizikových faktorů. 

V této souvislosti se hodnotí také věk, pohlaví, rodinná situace, místo bydliště.  

c) Indikovaná primární prevence 

     Indikovaná primární prevence působí na konkrétní jednotlivce, u kterých jsou jiţ 

patrné projevy problémového chování, a u kterých byl zaznamenán vyšší výskyt 

rizikových faktorů v oblasti chování, rodinných a vrstevnických vztahů apod. Stejně 
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jako u selektivní prevence, jsou opatření indikované prevence zatím běţná pouze 

v několika evropských státech – např. Německu, Švédsku, Velké Británii, Irsku nebo 

Itálii
4
 

2 Typy programů a aktivit v primární prevenci 

     Na poli školní primární prevence rizikových projevů chování je pracováno 

s mnoţstvím různých aktivit a programů. Kaţdý z nich má sice své typické prvky 

a přístupy, ale všechny jsou zaměřeny na ovlivňování nebo změnu procesů, které 

mohou vést ke zvýšeným projevům rizikového chování u dětí a mládeţe. Rozdíly mezi 

programy jsou dány nejen osobitými přístupy, ale i různými tématy, na které se tyto 

primárně preventivní aktivity zaměřují. Preventivní programy mají podporovat 

protektivní faktory a omezovat vliv rizikových faktorů v konkrétní skupině. Jejich 

vyuţití by mělo zohledňovat specifické charakteristiky dané populace, jako jsou věk, 

pohlaví a etnická příslušnost, a tím zvyšovat jejich efektivitu.  

     Martina Přibylová
5

 dělí programy primární prevence na školách na interní 

preventivní programy, coţ jsou aktivity, které realizují učitelé přímo během výuky 

jednotlivých předmětů a externě poskytované programy, které doplňují a ilustrují 

právě probíhající aktivity ve výuce. "Je důležité si uvědomit, že nikdy nemohou 

nahrazovat interní aktivity a že jedinou cestou je dobrá provázanost obou složek."
6
 

Nejčastěji se však setkáváme s dělením na jednorázové a dlouhodobé preventivní 

programy. 

                                                 

4
LEJČKOVÁ, P. Primární prevence uţívání drog. In Zaostřeno na drogy. 2006, 4, č. 1, s. 4. ISSN 1214-

108. 

5
 PŘIBYLOVÁ, M. Formy primární prevence. Prevence. 2008, 5, č. 2, s. 12 – 13. 

6
 PŘIBYLOVÁ, M. Formy primární prevence. Prevence. 2008, 5, č. 2, s. 12. 
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2.1 Jednorázové preventivní programy 

     Většinou se jedná o besedy, přednášky, nebo komponované programy. Probíhají 

zpravidla jednu aţ dvě vyučovací hodiny. Jejich obsah je závislý na osobnosti lektora. 

Ten se nejprve zorientuje ve znalostech a postojích ţáků. Následuje předávání informací 

a poznatků spojené s odpověďmi na dotazy. Z praxe vyplývá, ţe školy nejčastěji 

vyuţívají právě jednorázovou prevenci, ačkoli je prokazatelně téměř neúčinná, 

a to zvláště pokud je realizována pro větší počet dětí, neţ je kolektiv jedné třídy. 

2.2 Dlouhodobé preventivní programy 

     Jde o souvislé, souhrnné a interaktivní programy, jejichţ součástí je nejen 

problematika návykových látek, ale také rozvoj sociálních dovedností. V takových 

programech se postupně rozvíjejí a rozšiřují znalosti a dovednosti různého typu. 

Dochází k tvorbě nebo formování postojů k různým sociálně neţádoucím jevům 

a v neposlední řadě je rozvíjen a podporován zdravý ţivotní styl, schopnost naplňovat 

potřeby a řešit problémy vhodnými způsoby. Dlouhodobost prevence je jedním ze 

základů její účinnosti. 

2.2.1 Konkrétní typy programů 

a) Přednáška 

     Jedná se o jednorázovou aktivitu, jejímţ hlavním úkolem je informovat a zabývá se 

jedním konkrétním tématem (šikana, uţívání návykových látek, kriminalita apod.). 

Nezaměřuje se na aktivní účast cílové skupiny. Přednáška můţe doplňovat dlouhodobé 

preventivní programy. 

b) Beseda 

     Je jednorázová aktivita, která můţe být řazena do série neopakovaných 

preventivních činností, nebo je součástí víceletých programů. Důraz je kladen 

především na diskuzi. Přednášející se snaţí rozhovorem s posluchači zjistit znalosti, 

názory a postoje, týkající se právě zvoleného tématu. Na základě těchto zjištění můţe 

případně upravovat původně zvolené zaměření besedy. Velký prostor nechává pro 

dotazy a vyjádření jednotlivých osob ve skupině. 
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c) Komponovaný pořad 

     Preventivní program, který je určen větší skupině účastníků a kombinuje představení 

tématu formou zhlédnutí, např. filmu či divadelního představení a následnou diskuzi 

s odborníky. Poţadavkem komponovaného pořadu je aktivní účast cílové skupiny. 

d) Edukativní program 

     Tento vzdělávací program zahrnuje teoretickou průpravu, prohlubování získaných 

znalostí, předávání aktuálních informací a nácvik praktických dovedností. Jedná se tedy 

o dlouhodobou preventivní aktivitu, která zahrnuje a kombinuje jednorázové 

preventivní aktivity a nácviky řešení modelových situací. 

e) Nespecifické primárně-preventivní programy 

     Nespecifické primárně-preventivní programy zahrnují takové aktivity, které 

napomáhají sniţovat vznik a rozvoj rizikových forem chování, a to nabídkou lepšího 

vyuţívání a efektivnější organizace volného času. Patří sem zájmové krouţky, sportovní 

aktivity a programy zaměřené na zlepšení ţivotního stylu. 

f) Peer programy 

     Aktivně zapojují vyškolené vrstevníky do role vzdělavatelů dané cílové skupiny 

v různých oblastech školní primární prevence. S vrstevníkem by se cílová populace 

měla mít moţnost ztotoţnit. Významnou roli hraje věk, sociální situace, umístění ve 

školním kolektivu. Vrstevníci se stávají součástí procesu formování postojů a získávání 

znalostí, s cílem zabránit projevům rizikového chování u dětí a mládeţe, a to na 

konkrétní škole. Pověřený učitel školí malé týmy, ty pak realizují preventivní program. 

Některé studie potvrzují úspěšnost takových programů. Často však bývá tento přístup 

kritizován. Můžeme se také setkat s následujícím dělením programů školní 

prevence:
7 

 informativní programy, 

 programy zaměřené na rozhodovací schopnosti, 

                                                 

7
 GALLÁ, M.,AERTSEN, P.,DAATLAND CH.,Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí.1.vyd. 

Praha:Úřad vlády České republiky, 2006,s.23,ISBN 80-86734-81-1. 
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 programy zaměřené na uvědomování si hodnot, 

 programy zaměřené na stanovování si cílů, 

 programy zaměřené na zvládání stresu, 

 programy zaměřené na budování pozitivního sebehodnocení, 

 programy zaměřené na nácvik dovedností odolávat tlaku, 

 programy zaměřené na nácvik sociálních dovedností, 

 programy zaměřené na stanovování norem, 

 programy pomoci. 

 

2.3 Návaznost primární prevence 

     Primární prevence je účiná tehdy, kdyţ je cílená, komplexní a dlouhodobá. Tedy 

platí, ţe pro účinnost prevence, je důleţité, aby na sebe jednotlivé formy navazovaly 

a nepřekrývaly se. Je dobré pro kaţdý ročník zvolit jiné téma. Návaznost programů je 

třeba mít promyšlenou jiţ při tvorbě školní preventivní strategie a prodiskutovat ji nejen 

s poskytovatelem sluţby, ale i s třídními učiteli jednotlivých ročníků. Pokud má 

prevence být opravdu efektivní, je ţádoucí, aby byla zajištěna spolupráce 

se specializovanými pracovišti např. policie, pedagogicko-psychologické poradny, 

Kontaktní a poradenská centra. Tato pracoviště mohou výrazně nabídku sluţeb 

prevence zpestřit. Zároveň je nutné, aby se do plnění cílů prevence aktivně zapojil celý 

pedagogický sbor. 

2.4 Působení intermediátorů a lektorů ve školní prevenci 

     „Ve školní drogové prevenci pracují dvě kategorie intermediátorů. První jsou 

oborníci v oblasti školní drogové prevence, kteří se na provádění programu podílejí 

jako externí partneři. Druhou kategorií jsou návštěvníci, hostující přednášející, dřívější 

závislí, vrstevníci v roli vzdělavatelů, policie atd“.
8
 Intermediátorem je zpravidla osoba, 

                                                 

8
 GALLA, M., AERTSEN, P.,DAATLAND, CH. aj. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí. 1. vyd. 

Praha: Úřad vlády České republiky, 2005. s. 35. ISBN 80-86734-38-2. 
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která se prokazuje schopností mít určitý vliv na ostatní a to zejména při různých 

formách hromadné komunikace. 

     Předpokládá se, ţe díky svým různým vlastnostem, znalostem, dovednostem 

a způsobu vystupování, se můţe stát vzorem pro konkrétní cílovou skupinu. Mnoho 

školních programů prevence není vytvářeno ani realizováno samotnou školní institucí. 

Výběr, provádění a evaluace programů se často konzultuje s externími poradci, tedy 

s intermediátory. V některých případech se intermediátorem můţe stát i celá organizace 

či instituce. Důvody zapojení externích poradců do školní drogové prevence 

se v jednotlivých školách liší. Mezi hlavní argumenty pro zapojení intermediátorů patří: 

a) školy nedisponují poţadovanými odbornými znalostmi o určitém tématu, 

b) v rámci školy existuje potřeba, aby objektivní osoba zvenčí vyhodnotila chod 

školy a její politiku a nabídla konstruktivní kritiku, 

c) školy často nemají čas ani peníze na to, aby si vytvořily vlastní program, 

d) jsou stanoveny standardy pro školní prevenci, které je potřeba splnit. V rámci 

těchto standardů bývají obecně určeny specifické agentury nebo poradci, kteří 

by školám měli být nápomocni.
9
 

     Mezi základní poţadavky na lektora primární prevence patří ukončené střední 

vzdělání s maturitou, absolvování odborné přípravy pro práci v oblasti prevence, která 

zpravidla obsahuje výcvik pro lektory primární prevence, kurzy zabývající se pouţitím 

neverbálních technik v dané problematice a nácvikem dovedností nezbytných pro 

různorodou práci ve skupině. Předpokládá se, ţe takový pracovník disponuje jasnými 

postoji vůči přednášeným tématům, schopností sebereflexe, nebrání se dalšímu 

vzdělávání, metodickému vedení, pravidelně se účastní intervizí a supervizí 

a v neposlední řadě by měl být schopen reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny. 

„Personální standardy jsou definovány ve speciální části „Standardů odborné 

                                                 

9
 GALLÁ, M.,AERTSEN, P.,DAATLAND CH.,Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí.1.vyd. 

Praha:Úřad vlády České republiky, 2006.s. 35.ISBN 80-86734-81-1. 
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způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek“.
10

 

Lektoři primární prevence by měli pracovat tak, aby byli okamţitě schopni přizpůsobit 

program potřebám cílové skupiny a její znalosti připraveného tématu. Můţe se stát, ţe v 

důsledku špatného vyhodnocení situace či nepřesnému předání informací mezi školou 

a lektorem se zjistí, ţe plánované téma děti jiţ probrali v rámci jiných přednášek, či 

vyučovacích hodin. Často se setkáváme na poli prevence s nepřipraveností školních 

organizací k zařazení technik, vyučovacích metod a aktivit, které by se daly pokládat za 

hotový a funkční preventivní program. K zavedení takových aktivit je zapotřebí čas, 

personál a flexibilita v řízení škol, a to není vţdy moţné. 

3 Zásady efektivní primární prevence 

     Účinky programu prevence zaměřené na konkrétní téma by měly být patrné 

i v dalších oblastech prevence. Proto jsou programy primární prevence zaměřovány na 

získávání různých sociálních dovedností, které jsou základem pro odpovědné a zdravé 

chování dětí a mládeţe v nejrůznějších ohledech. Aby byla primární prevence efektivní, 

je nutné dodrţovat zásady dlouhodobé a kontinuální práce s dětmi, budovat kontakt 

a prohlubovat důvěru mezi cílovou skupinou a lektory primární prevence. Právě díky 

prohloubení vztahu a navázání bliţšího kontaktu mezi lektory či intermediátory a dětmi, 

je moţné včas reagovat na změny potřeb a aktuální situaci cílové skupiny a následně 

vést kvalitní dialog na daná témata. V dlouhodobém kontaktu s cílovou skupinou jsou 

především rodiče a pedagogové, tedy skupina, která má potenciál nejvíce ovlivnit 

postoje dětí, a proto je nutné pracovat s oběma cílovými skupinami. 

     Většina programů prevence vyţaduje aktivní účast skupiny. Přímé zapojení 

účastníků umoţňuje lepší zapamatování a pochopení předávaných informací. 

Preventivní aktivity by také měly vyuţívat různých proţitkových metod, mezi něţ patří 

                                                 

10
 ČERNÝ, M., LEJČKOVÁ, P. Systémový přístup v prevenci uţívání návykových látek. In Zaostřeno na 

drogy. 2007, 5, č. 2, s. 5. ISSN 1214 – 1089.  

ČERNÝ, M., LEJČKOVÁ, P. Systémový přístup v prevenci uţívání návykových látek. In Zaostřeno na 

drogy. 2007, 5, č. 2, s. 4. ISSN 1214 – 1089. 
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výtvarné, neverbální, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Zařazení uvedených 

technik poskytuje moţnost vyjadřovat se i k takovým tématům, při kterých můţe být 

verbální vyjádření pro mnoho lidí obtíţné. Po kaţdé technice by měly proběhnout 

reflexe, při kterých se zpracovává dané téma. Významnou součástí programů primární 

prevence je zpětná vazba, kterou podávají lektoři i účastníci prevence navzájem. Často 

se setkáváme na poli prevence s nepřipraveností školních organizací k zařazení technik, 

vyučovacích metod a aktivit, které by se daly pokládat za hotový a funkční preventivní 

program. K zavedení takových aktivit je zapotřebí čas, personál a flexibilita v řízení 

škol, coţ ale není vţdy moţné. 

     Efektivní programy primární prevence jsou tvořeny na základě znalosti specifik 

a potřeb dané lokality. Zahrnují spolupráci s pedagogy, rodiči a nejbliţším okolím 

cílové skupiny a proto je kladen důraz na praktickou i teoretickou připravenost 

realizačního týmu. Podmínkou pro efektivnost externích preventivních program je 

spolupráce se školou, ve které je program realizován. Velmi podstatný je zodpovědný 

kontakt se školním metodikem prevence. Spolupráce probíhá na několika úrovních. 

Před začátkem program školní metodik prevence seznámí lektory s aktuální situací ve 

třídě a s případnými problémy, které se v ní mohou vyskytovat. To umoţňuje lektorům 

reagovat na aktuální situace. Po realizaci kaţdého programu poskytnou lektoři třídnímu 

učiteli či školnímu metodikovi prevence informace o průběhu bloku a jeho tématech. 

Díky předání informací mohou pedagogové efektivně navázat na daná témata během 

výuky. Z odborné literatury lze vyčíst jaké programy, se více či méně míjejí účinkem. 

Zpravidla se jedná o následující:
11

  

 programy zaloţené pouze na předávání informací – takové programy 

neumoţňují ţádný intenzivnější proţitek, díky němuţ by mohlo dojít 

k výraznější změně postojů či chování, 

                                                 

11 
ČERNÝ, M., LEJČKOVÁ, P. Systémový přístup v prevenci uţívání návykových látek. In Zaostřeno 

na drogy. 2007, 5, č. 2, s. 5. ISSN 1214 – 1089. 
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 programy zaloţené na varovných sloganech a odstrašujících příbězích – 

posluchač okamţitě odmítá moţnost, ţe by se i jeho mohly podobné věci někdy 

týkat, 

 jednorázové přednášky a besedy na školách bez návaznosti na školní osnovy 

a další aktivity v oblasti podpory zdraví, 

 nepravidelné aktivity bez uceleného rámce, realizované v průběhu krátkého 

období, 

 programy bez interaktivních prvků zaloţené na pasivním vstřebávání informací 

a bez návaznosti na rozvoj dovedností, bez výměny zkušeností a zpětné vazby, 

 programy, které jsou pro danou populaci příliš obecné, přicházejí pozdě nebo 

naopak příliš brzy vzhledem k věku a zkušenostem, nebo mají vzhledem 

k cílové populaci nereálné cíle, 

 programy realizované osobami bez dostatečných zkušeností a schopností 

program vést nebo osobami, které nejsou cílovou populací respektovány 

a uznávány, a to jak v případě dospělých, tak v případě peer programů, 

 spoléhání se na jeden typ preventivních programů, např. minimální školní 

preventivní program, bez zapojení dalších aktivit prevence, 

 školní politika nulové tolerance, 

 testování drog z moči. 

3.1 Cíle primární prevence: 

     Dle Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti 

resortu školství, mládeţe a tělovýchovy na období 2009 – 2012 je v České Republice 

usilováno o vytvoření a nastolení bezpečného prostředí, kde je moţno realizovat 

systémem metodiků prevence akreditované programy a certifikované programy, které 

naplňují kritéria daná Standardy primární prevence. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy uvádí jako své dlouhodobé cíle v oblasti primární prevence 

následující body: 
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 „provázanost systému resortu školství se systémy ostatních věcně příslušných 

resortů efektivní spolupráce na meziresortní a mezinárodní úrovni v oblasti 

primární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,  

 jednotný systém koordinace činností v oblasti primární prevence na horizontální 

i vertikální úrovni,  

 funkční informační systém pro realizaci preventivního působení, 

 vytvoření jednotného systému propojení primární a sekundární prevence, 

 podpora vzdělávání a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence, 

 vytvoření efektivního systému akreditací vzdělávacích programů v oblasti 

primární prevence, 

 rozšíření certifikací na komplexní škálu programů primární prevence, 

 evaluace certifikačního procesu, 

 vytvoření systému uznání kvalifikace metodiků prevence získané v rámci DVPP 

před účinností vyhlášky 317/2005 Sb., 

 podpora vícezdrojového a víceletého financování projektů primární prevence a 

včasné intervence, 

 navýšení objemu finančních prostředků v oblasti preventivních aktivit, 

 propojení aktivit metodických a kontrolních složek v rámci primární prevence 

(efektivní spolupráce MŠMT s ČŠI v dané oblasti)“.
12

 

     Obecně lze uvést, ţe základním cílem primární prevence je změna názorů, postojů 

a chování lidí tak, aby nedocházelo ke vzniku a prohlubování sociálně negativních jevů 

u dětí a mládeţe. Dále zprostředkovat základní informace o problematice, připravovat 

na řešení konkrétních problémových situací, hledání optimálních postupů, vyvracet 

mýty vztahující se k různým sociálně neţádoucím jevům. V kaţdém případě jde o 

ovlivňování postojů jedince a tím o následný pokus o změnu chování ve společnosti 

obecně. 

                                                 

12
 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu školství, mládeţe 

a tělovýchovy na období 2009 – 2012. s. 12.  
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     Velmi důleţité, při určování cíle pro cílovou skupinu, je důkladně monitorovat 

moţná rizika v dané lokalitě. Riziko výskytu sociálně patologických jevů je totiţ do 

značné míry ovlivněno vztahem mezi počtem a typem rizikových a protektivních 

faktorů. Dopad těchto faktorů má různý efekt v závislosti na věku, pohlaví, etnické 

příslušnosti, kultuře a prostředí. Zpravidla se mění s věkem. Zatímco v dětství mají 

vyšší význam pro rozvoj např. uţívání návykových látek rizikové faktory v rodině, 

u dospívajících hrají významnější roli vrstevníci. Rizikové faktory jsou vlastnosti 

jedince nebo jeho okolí, které zvyšují pravděpodobnost výskytu rizikových projevů 

chování u dětí a mládeţe. Rizikové faktory hodnotíme na základě následujících úrovní: 

jedinec, rodina, škola, vrstevníci, společnost. Protektivní faktory jsou takové vlastnosti, 

které naopak sniţují pravděpodobnost rizikových projevů chování u dětí a mládeţe. 

Vyhodnocovány jsou na stejných úrovních jako faktory rizikové. 

3.2 Cílové skupiny primární prevence  

     Podstatnou součástí definování cílových skupin pro jednotlivé preventivní programy 

je také zdůvodnění, proč je daný program vhodný právě pro tyto cílové skupiny a ne 

nějaké jiné. Preventivní program musí respektovat specifické problémy a potřeby své 

cílové skupiny a jeho součástí tedy musí být i popis způsobu, jakým tyto informace 

poskytovatel získává. Dále musí obsahovat popis, proč a jak je koncipován právě 

s ohledem na specifické potřeby jeho cílových skupin. Při popisu cílové skupiny 

poţadují standardy výběr kritérií, která jsou relevantní vůči realizovanému programu. 

Základními kritérii jsou věk, profese, sociální postavení, zdravotní stav, etnická 

příslušnost, náboţenské vyznání a příslušnost k určité neformální sociální či ideologické 

skupině. V důsledku těchto zjištění můţeme cílovou skupinu prevence drogových 

závislostí snadno definovat. 

     V první řadě je třeba si uvědomit, ţe primární prevence nepracuje pouze s jednou 

cílovou skupinou. Nejzákladnějším dělením je rozdělení na primární a sekundární 

cílovou skupinu. Jako primární cílovou skupinu můţeme označit tu, na kterou chceme 

přímo působit, nejčastěji se jedná o děti a mládeţ. Sekundární cílová skupina je ta, 

která neopomenutelným způsobem můţe ovlivnit, nebo jiţ ovlivňuje skupinu primární, 

tedy do této skupiny patří, rodina, škola, vrstevníci. “V rámci primární prevence 
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pracujeme s touto cílovou skupinou právě pro její zásadní vliv na primární cílovou 

skupinu, snažíme se tento vliv podpořit a předat informace o daném tématu či 

problému.”
13

 Primární cílovou skupinu můţeme dle Kaliny
14

 rozdělit do více podskupin 

a to na: 

 všeobecnou populaci – tedy veškerou populaci pohybující se na určitém území, 

v určitém prostředí, 

 všeobecná cílová populace - děti a mládeţ ţijící na určitém místě, 

 skupina se zvýšenými riziky - děti a mládeţ vykazující výrazný počet rizikových 

faktorů, které zvyšují moţnost výskytu rizikových forem chování, 

 začínající uţivatelé - děti a dospívající, u kterých jsou jiţ patrné projevy 

problémového chování. 

Samozřejmě nesmíme opomíjet, zvláště v oblasti školní prevence rizikových projevů 

chování, na dělení cílových skupin dle věku: 

 Předškolní věk (3 - 6 let) 

 Mladší školní věk (6 - 12 let) 

 Starší školní věk (12 - 15 let) 

 Mládeţ (15 - 18 let) 

 Mladí dospělí (18 - 26 let) 

 Dospělá populace (nad 26)  

3.3 Evaluace preventivních programů 

     Velký význam při realizaci primární prevence má její zpětné hodnocení. Při 

hodnocení je velmi důleţité zcela jasně vydefinovat, co přesně hodnotit chceme, získané 

výsledky by měly být měřitelné, definované a specifické. Musíme si tedy určit cíl 

                                                 

13
 KALINA, K., a kol. Drogy a drogové závislosti 2. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. s. 

278. ISBN 80-86734-05-B 

14
 KALINA, K., a kol. Drogy a drogové závislosti 2. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. s. 

278. ISBN 80-86734-05-6.  
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programu, který bude realistický a dosaţitelný danými prostředky. Výsledek, který 

z hodnocení vyplyne nelze automaticky zobecňovat. „Některé situace vylučují 

provedení spolehlivé evaluace. To úzce souvisí s procesem přípravy preventivního 

projektu. Častou příčinou nemožnosti hodnotit danou preventivní intervenci je absence 

jasně definovaných a měřitelných cílů, či definice samotné intervence nebo cílové 

skupiny. V těchto případech se často setkáváme se zcela nerealistickými cíli, jako např. 

dosažení úplné abstinence či zabránění prvnímu kontaktu s drogou u 100% cílové 

populace.“
15

 Pokud se při evaluaci prokáţe, ţe došlo k chybám, nebo nenastal 

pouze pozitivní posun, není to důkaz toho, ţe aktivity byly neúčinné, ale je důleţité brát 

výsledky jako podnět ke změně. Dalším průběţným hodnocením je nutné revidovat, zda 

dochází ke zlepšení realizované prevence. 

4 Organizační systém primární prevence v ČR 

     Nejpodstatnější organizační sloţkou primární prevence v České republice je 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, které spolupracuje s věcně příslušnými 

resorty. Konkrétně jde o Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí 

a Ministerstvo spravedlnosti a nadresortními orgány, kterými jsou Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády a Republikový výbor prevence 

kriminality při Ministerstvu vnitra. V rámci Ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy je zřízena pracovní skupina specifické primární prevence sloţená ze 

zástupců věcně příslušných resortů, krajů, akademické obce, nestátních neziskových 

organizací, školských poradenských zařízení, vysokých škol, přímo řízených organizací 

ministerstva a vybraných odborníků na danou problematiku. Úkolem této skupiny je 

spolupráce, sjednocení přístupů a koordinace činností v dané oblasti napříč resorty. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy metodicky vede a uvádí do vzájemného 

souladu další sloţky podílející se na primární prevenci, jedná se především o krajské 

školské koordinátory prevence, metodiky prevence a školní metodiky prevence. 

                                                 

15
 MIOVSKÝ M., KUBŮ P., MIOVSKÁ L. Evaluace programů primární prevence uţívání návykových 

látek v ČR: základní východiska a aplikační moţnosti. In  Adiktologie, 2004, roč. 4, č. 3, s. 300. 
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4.1 Krajský školský koordinátor prevence 

     Jeho úkolem je ve spolupráci s dalšími odborníky a subjekty podílejícími se na 

prevenci v rámci kraje a obnovovat krajskou koncepci a program prevence, přičemţ se 

řídí jasně definovanými cíli, jeţ jsou uvedeny v Koncepci prevence v působnosti resortu 

školství, mládeţe a tělovýchovy. V rámci kraje sleduje situaci ve školách a školských 

zařízeních a to na základě podmínek pro realizaci Minimálních preventivních programů 

a primární prevence obecně. Zjištěný stav vyhodnocuje, připomínkuje a dbá na 

odstranění případných nedostatků a dalšího zkvalitňování minimálních preventivních 

programů a dalších primárně preventivních aktivit škol a školských zařízení. Garantuje 

také spolupráci a komunikaci mezi metodiky preventivních aktivit, školními metodiky 

prevence, institucemi, organizacemi a jednotlivci, kteří se na poli prevence v rámci 

kraje angaţují. Podává návrh na financování v oblasti prevence ze státních zdrojů.
16

 

4.2 Metodik preventivních aktivit 

     Je osobou, jeţ je zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně nebo středisku 

výchovné péče. Velmi úzce spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, 

jemuţ poskytuje podklady a informace o průběhu naplňování cílů minimálních 

preventivních programů na školách a školských zařízeních. Spolupracuje i se školními 

metodiky prevence, jimţ se snaţí poskytovat aktualizované informace o obsahu 

a kvalitě práce státních i nestátních organizací. „Pomáhá zavádět nové či osvědčené 

metodické postupy do přímé práce školních metodiků prevence a dalších pedagogických 

pracovníků v oblasti primární prevence“
17

 

                                                 

16
 Metodický pokyn k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, Praha: MŠMT, č. j. 20 006/2007-51čl.1. [internet] [20. 8. 2010]. 

<http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-

jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-

vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007>.(dále jen Metodický pokyn k prevenci sociálně-patologických jevů u 

dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních) 
 

17
 Metodický list k poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních, MŠMT čj. 

13409/98-24. 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007
http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007
http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007
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4.3 Školní metodik prevence 

     Ve spolupráci s dalšími kolegy či nadřízenými se podílí na tvorbě Minimálního 

preventivního programu ve škole nebo školském zařízení, kde působí. Tento program 

kaţdý školní rok inovuje a to na základě potřeb školy a cílové skupiny, tedy především 

ţáků. Je odborným i metodickým rádcem svým kolegům na dané škole, tedy především 

učitelům, kteří se přímo během výuky jednotlivých předmětů chtějí věnovat prevenci 

rizikového chování a buď nemají dostatečné znalosti o tématu anebo potřebují poradit, 

jakým způsobem lze prevenci do přímé výuky začlenit. Monitoruje, spolu s ostatními 

zaměstnanci školy nebo školského zařízení výskyt popřípadě moţné zvýšení rizik, díky 

nimţ by se mohly ve zvýšené míře objevit rizikové projevy chování u ţáků. Velmi úzce 

spolupracuje se zařízeními nabízejícími poradenské sluţby a s poskytovateli primární 

prevence. Spolupracuje také s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí 

a mládeţe. Komunikuje o dané problematice se ţáky a informuje o situaci na poli školní 

primární prevence rodiče, či jiné zákonné zástupce a pracovníky školy nebo školského 

zařízení. 

4.4 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

     Neopomenutelným dokumentem je Metodický pokyn k prevenci sociálně-

patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 20 

0006/2007-51, který „vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního 

vzdělávacího programu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu 

pedagogického pracovníka. Dále definuje Minimální preventivní program a doporučuje 

postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a 

mládeže“.
18

 Jako navazující dokumenty můţeme povaţovat Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci zneuţívání návykových látek 

ve školách a školských zařízeních, Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, 

                                                 

18
 Metodický pokyn k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, Praha: MŠMT, č. j. 20 006/2007-51čl. 1.  
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prevence a postihu záškoláctví, Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení 

Metodický pokyn Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Uvedený výčet metodických pokynů přímo 

definuje, jak pracovat s konkrétními situacemi, které mohou značit výskyt rizikových 

projevů chování u dětí a mládeţe. Můţeme se setkat s mnoţstvím dalších právních 

norem, které se více či méně zabývají oblastí prevence rizikových projevů chování u 

dětí a mládeţe. Jako příklad můţeme vzpomenout na Zákon č. 94/1963 Sb. O rodině, v 

aktuálním znění, Zákon č. 359/ 1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, Zákon č. 

258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Zákon 

č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

4.5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

     Dalším dokumentem, který se sice přímo nezabývá primární prevencí, ale i tak je pro 

oblast školní primární prevence neopomenutelným, je Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání. „V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) 

a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový 

systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární 

dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému 

kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a Rámcové 

vzdělávací programy. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako 

celek. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují 

školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací 
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programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou 

veřejnost.“
19

  

     Primární prevence na základních školách a Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání mají mnoho společných cílů. „Vytvářet u žáků potřebu projevovat 

pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost 

a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.“
20

 Jinými slovy je cílem vytvoření 

kladného postoje ţáků ke společnosti, zdravému ţivotnímu stylu a získat kladné ţivotní 

hodnoty. Proto je nutné při realizaci školní primární prevence zároveň neopomíjet 

a pracovat také s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4.6 Školní preventivní strategie (školní preventivní program) 

     Tvoří nedílnou součást školního vzdělávacího programu a jde o dlouhodobý plán 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v dané škole či jiném školském 

zařízení. Na jeho tvorbě se podílí celý pedagogický sbor, a další jedinci zabývající se 

primární prevencí. Koordinaci a naplňování jeho dlouhodobých a krátkodobých cílů 

zajišťuje především školní metodik prevence. Kaţdá škola či školské zařízení jej 

přizpůsobuje celkové situaci v dané lokalitě a samozřejmě struktuře daného zařízení. 

Nastavuje takové prostředí, díky němuţ lze odhalit a nadále sniţovat výskyt rizikových 

projevů chování ţáků a to v dlouhodobém horizontu. Poskytuje podněty ke zpracování 

Minimálního preventivního programu.
21

 

4.7 Minimálně preventivní program 

     Minimální preventivní program je „konkrétní dokument školy zaměřený zejména na 

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

a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je 

                                                 

19
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. s. 9. [internet] [12.9.2010]. 

<http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv.> (dále jen Rámcový vzdělávací program). 

 
20

 Rámcový vzdělávací program. s. 13.  

 
21

 Metodický pokyn k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních . Praha: MŠMT, 2007. č.j.: 20 006/2007-57, s. 3. 

http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv
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založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, 

zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním 

metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně 

vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí 

výroční zprávy o činnosti škol.“
22

  

     Jedná se tedy o dokument, který je základním prostředkem k realizaci primární 

prevence ve školách a dalších školských zařízeních. Tvorba tohoto dokumentu 

a naplňování jím stanovených dlouhodobých a krátkodobých cílů je pro kaţdou 

základní školu, střední školu, speciální školu, školské zařízení pro výchovu mimo 

vyučování a školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně 

výchovné péče závazná a jeho realizaci kontroluje Česká školní inspekce. Školy 

a uvedená školská zařízení jsou odpovědná za kvalitní vzdělávání školních metodiků 

prevence a dalších pedagogických pracovníků, a to zejména v oblasti pedagogické 

preventivní práce s dětmi a mládeţí a v řešení problémových situací souvisejících 

s výskytem rizikových projevů chování u dětí a mládeţe. 

     Minimální preventivní program by měl ošetřovat realizaci etické a právní výchovy, 

výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu a dalších oblastí prevence rizikových projevů 

chování přímo do výuky jednotlivých vyučovaných předmětů. Ve spolupráci s rodiči 

vytvářet podmínky pro vhodné vyuţití volného času dětí a mládeţe. 

     Na základě tohoto dokumentu by škola či jiné školské zařízení mělo průběţné 

sledovat situaci a podmínky umoţňující včasné zachycení či odhalení ohroţených 

skupin či jednotlivců. Na základě zjištěných výsledků uplatňovat různé formy 

preventivních aktivit, programů a metod týkající se případně odhaleného problému. 

Minimální preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Sledována je 

celková účinnost minimálního preventivního programu i jeho průběh. Vyhodnocována 

                                                 

22
 Metodický pokyn  k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních. Praha: MŠMT, 2007. č.j.: 20 006/2007-57, s. 2. 
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je efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivního 

programu realizovány. 

5 Výzkumné šetření 

     Empirická část se věnuje analýzám minimálně preventivních programů 

spolupracujících škol a vyhodnocení dotazníkových šetření dané školní skupiny a na 

základě zjištěných údajů vytvoření doporučení pro co moţná nejefektivnější sestavení 

programů prevence v dané lokalitě. Konkrétně bude zaměřeno na školy, jeţ umoţňují 

splnění povinné školní docházky. 

5.1 Cíle a metody výzkumného šetření 

     Cílem výzkumného šetření je zhodnocení efektivity školní primární prevence na 

základních školách ve městě Varnsdorf. Konkrétně nás zajímá, zda je na těchto školách 

minimální preventivní program vytvořen a skutečně realizován. Celé výzkumné šetření 

sestávat ze tří výzkumných metod, a to z analýzy minimálně preventivních programů 

zkoumaných základních škol, řízených rozhovorů s metodiky školní prevence 

a dotazníkového šetření mezi ţáky. 

5.1.1 Analýza minimálních preventivních programů 

     Analýza (studium) určitého dokumentu je klasickou výzkumnou metodu. Předností 

této metody je především to, ţe lze získat informace, které by se jiným způsobem těţko 

získávaly. Hlavní výhodu poskytuje také fakt, ţe data nemohou být zkreslena 

či ovlivněna, na rozdíl od přímého dotazování, či pozorování, přítomností výzkumníka. 

V rámci analýzy minimálních preventivních programů byly vymezeny body, které by se 

v dokumentu měly objevit, a jejich přítomnost bude zkoumána. 

a) výsledky swot analýzy školy z hlediska potřeb preventivních aktivit 

b) výsledky diagnostiky ţáků 

c) vymezení hlavních cílů vzhledem k podmínkám a potřebám škol 

d) oblast specifické primární prevence, tedy o jaké aktivity se jedná 
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e) návrh řešení včasné intervence 

f) nabídku zájmového vzdělávání 

g) spolupráci se specializovanými pracovišti 

h) specifikaci nástrojů pro zjišťování efektivity programu 

i) návaznost programu na školní vzdělávací program 

5.1.2 Řízený rozhovor s metodikem školní prevence 

     Řízený, někdy téţ standardizovaný, rozhovor je výzkumnou metodou, jejímţ úkolem 

je prostřednictvím předem jasně stanovených otázek získat nějakou informaci. Jeho 

výhodou je, ţe lze získat velmi přesné údaje, neboť lze podávat tzv. doplňující otázky. 

Na základě zjištění získaných formou analýzy Minimálně preventivních programů bude 

proveden řízený rozhovor se školními metodiky prevence. Tato aktivita byla rozdělena 

do dvou částí. V první části kaţdý metodik školní prevence zodpověděl sedm otázek, 

které se týkají jeho funkce a subjektivního hodnocení situace v dané škole. V části 

druhé odpovídal na otázky vycházející z analýzy minimálního preventivního programu. 

Otázky položené v první části řízeného rozhovoru. 

a) Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

b) Co je hlavní náplní vaší práce v souvislosti s funkcí školního metodika prevence 

na vašem pracovišti? 

c) Jak vnímáte efektivitu programu prevence rizikových projevů chování ţáků ve 

škole? 

d) Jaké problémy v rámci této funkce nejčastěji řešíte? 

e) V čem spočívá spolupráce s odbornými pracovišti? 

f) Jaký je přístup ţáků k metodikovi prevence na vaší škole? 

g) Jak hodnotíte spolupráci s kolegy a vedením školy? 



32 

5.1.3 Dotazníkové šetření 

     V závěru bude provedeno dotazníkové šetření mezi ţáky jednotlivých škol a to 

konkrétně v devátých třídách. Dotazník je velmi oblíbeným prostředkem, který slouţí 

ke sběru informací. Připravené dotazníky budou sestávat ze sedmi, většinou otevřených, 

otázek, prostřednictvím nichţ je moţné zjistit, zda jsou dané minimální preventivní 

programy na školách realizovány a zda má cílová skupina povědomí o existenci 

programu prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe ve škole.  Pro ověření 

srozumitelnosti dotazů byl proveden tzv. předvýzkum, a to v prvním ročníku, tedy 

u respondentů ve věku 15 a 16 let, ve Vyšší odborné a střední průmyslové škole 

ve Varnsdorfu. 

 Existuje u vás ve škole Program prevence rizikových projevů chování? 

 Uveď, kdo je metodik školní prevence. Napiš jeho jméno a popiš, o co se stará. 

 Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování ţáků 

(šikana, uţívání návykových látek, kriminalita apod.)? 

 Účastnil(a) jsi se nějakých preventivních aktivit ve škole? Pokud ano, popiš jakých. 

 Jak tyto aktivity hodnotíš? (byly prospěšné, potřebné, k ničemu apod.) 

5.2 Vybrané sociodemografické charakteristiky Šluknovského 

výběžku 

     Počet obyvatel Šluknovského výběţku byl v roce 2009 přibliţně 55 200. Ve 

Šluknovském výběţku se nacházejí dvě města s počtem obyvatel nad deset tisíc 

obyvatel, město Varnsdorf 15 824 a město Rumburk s 11 328 obyvateli. Jediným dalším 

sídlem s počtem obyvatel nad 5 tisíc je Šluknov (5 781). Dále je zde několik menších 

sídel městského typu (Jiříkov 4 000, Krásná Lípa 3 709, Mikulášovice 2 357, Velký 

Šenov 2 027 obyvatel). 

     Region prošel sloţitým historickým vývojem a po druhé světové válce prakticky 

úplnou výměnou obyvatelstva (ztráta tradic, sociálních vazeb, vykořeněnost a vysoká 

variabilita přistěhovalců) a trpí celou řadou negativních sociálních jevů. Oblast 
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Šluknovského výběţku je pravděpodobně oblastí s nejniţším podílem vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva v ČR. Všechny tyto demografické údaje ukazují na extrémní 

sociální nestabilitu regionu, která nepřímo ovlivňuje podstatným způsobem i oblast 

výskytu rizikových projevů chování u dětí a mládeţe.  

5.3 Školství ve městě Varnsdorf ve školním roce 2010/2011 

     V 7 mateřských školách se 16 běţnými třídami a 4 speciálními je zapsáno celkem 

444 dětí, o jejichţ výchovu se stará dohromady 40 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků.  Ve městě se nachází 5 základních škol, přičemţ 2 z nich jsou neúplné, 

pouze pro první aţ pátý ročník, tyto školy navštěvuje 204 ţáků a jsou rozmístěni do 12 

tříd. Do dalších 3 základních škol dochází 984 ţáků a vyučování probíhá ve 43 třídách. 

Výuku v základních školách zajišťuje 88 pedagogů. Pro 137 ţáků zajišťuje povinnou 

školní docházku Biskupské gymnázium Varnsdorf. Jeho zřizovatelem je Litoměřické 

biskupství. Do Speciální základní školy a Mateřské školy dochází 83 ţáků a jejím 

zřizovatelem je Ústecký kraj. 

5.4 Výzkumné šetření ve vybraných základních školách 

     Výzkumného šetření se zúčastnily tyto základní školy: Biskupské gymnázium 

Varnsdorf, Základní škola nám. E. Beneše, Základní škola Edisonova a Speciální 

základní škola a Mateřská škola Varnsdorf. Základní škola Střelecká spolupráci na 

výzkumném šetření odmítla a to z důvodu nevypracovaného minimálního preventivního 

programu a pro nedostatek času. 

5.4.1 Biskupské gymnázium Varnsdorf  

     Budova Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu je umístěna ve středu města 

Varnsdorf. Školu navštěvuje 281 ţáků, vyučuje 26 učitelů. Na úrovni základní školy, 

tedy první stupeň gymnázia, studuje 137 ţáků, 54 chlapců a 83 dívek. Studenti pochází 

většinou přímo z města Varnsdorf anebo z jeho blízkého okolí. Jedná se tedy o úroveň 

Šluknovského výběţku. Důraz ve výuce je kladen především na výuku jazyků, práci 

s moderní výpočetní technikou a na estetickou výchovu. Základními prioritami školy je 

výchova a výuka v duchu křesťanské výchovy, jazykové vyučování, environmentální 

výuka, projektová výuka, estetická výchova, vyučování informační a výpočetní 

techniky ve všech ročnících studia, organizace volnočasových aktivit studentů v rámci 
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nepovinných předmětů a krouţků. Tato škola má ve městě velmi dobrou pověst, 

zejména lidé upozorňují na mnoţství projektů, kterých se škola účastní, anebo je sama 

organizuje či pořádá. 

a) Analýza Minimálně preventivního programu: 

     Tvorbu Minimálně preventivního programu pro školní rok 2010/2011 zajistil školní 

metodik prevence ve spolupráci s ředitelem školy, zástupcem ředitele a s výchovnou 

poradkyní. Samotný Minimálně preventivní program obsahuje šest stran formátu A4. Je 

vypracován zodpovědně a uvádí mnoţství jasných informací a postupů týkajících se 

primární prevence na škole. 

Výsledky swot analýzy školy z hlediska potřeb preventivních aktivit: 

V předloţeném dokumentu naprosto chybí. 

Výsledky diagnostiky žáků: Chybí, ale jako příloha je zde uveden anonymní dotazník, 

který slouţí ke zmapování této oblasti. 

Vymezení hlavních cílů vzhledem k podmínkám a potřebám školy: V Minimálně 

preventivním programu nejsou konkrétní cíle uvedeny, je však patrné, ţe je kladen 

důraz na zdravý ţivotní styl a pozitivní působení na rozvoj osobnosti studenta  

Oblast specifické primární prevence (konkrétní aktivity): V minimálním 

preventivním programu jsou velice přesně definovány projekty krátkodobého 

a dlouhodobého rázu. Je patrné, ţe škola se zaměřuje zejména na volnočasové aktivity 

(projekt Akademie příslibu), tedy prosazuje spíše nespecifickou primární prevenci. 

Ovšem počítá také se zařazením jednorázových preventivních aktivit. 

Návrh řešení včasné intervence: Je velmi podrobně popsán postup, jak škola pracuje 

v případě podezření na nějakou formu rizikového chování, jakým způsobem řeší akutní 

případy apod. Veškeré postupy školy se opírají o platné předpisy Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy, odbornou literaturu apod. 

Nabídka zájmového vzdělávání: V Minimálně preventivním programu je uveden 

velmi podrobný výčet volnočasových aktivit, které škola svým ţákům umoţňuje. 
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Spolupráce se specializovanými pracovišti: Výčet spolupracujících organizací 

je v dokumentu uveden. 

Specifikace nástrojů pro zjišťování efektivity programu: Chybí 

Návaznost programu na Školní vzdělávací plán: Chybí 

Zjištěná pozitiva programu 

 Snaha o komplexní přístup k prevenci ve škole. Primární prevenci se snaţí škola 

realizovat v rámci co moţná nejvíce vyučovaných předmětů a nabízí nepřeberné 

mnoţství zájmových aktivit. 

 Jako přílohou je doporučení školy při řešení výskytu jednotlivých sociálně 

patologických jevů, rodiče a ţáci si mají moţnost utvořit obrázek, jak můţe 

škola v takových případech zasáhnout. 

Problémy programu 

 Informace o škole, kromě adresy a skladby vedení školy, nejsou uvedeny. 

Vhodné by bylo uvést počet ţáků, z jakých míst pocházejí a samozřejmě uvést 

na základě jakých zjištění jsou preventivní aktivity realizovány. Není tedy 

moţné vydedukovat a představit si prostředí, pro nějţ je právě tento minimální 

preventivní program sestaven. 

 Chybí výčet, nebo přesnější specifikace cílů Minimálního preventivního 

programu na škole. 

 Orientační testování na přítomnost návykových látek v organismu ţáka, ač 

k němu dochází při důvodném podezření na intoxikaci a pouze s písemným 

souhlasem zákonného zástupce ţáka. Nejedná se však o prevenci a vlastně 

samotný výsledek testu nám je schopen podat velmi spornou informaci. 

Například THC je detekovatelné v moči aţ jeden měsíc po uţití. Navíc, není 

zcela jasné, na základě čeho vzniká důvodné podezření z poţití návykové látky. 

Dokonce i odborníci na drogovou problematiku a prevenci se k testování staví 

spíše negativně. Testování ve škole můţe vytvořit určitou nedůvěru mezi ţákem 

a školou. Stejně tak vyhledávání drog ve škole. 
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b) Řízený rozhovor s metodikem školní prevence 

V první části metodik školní prevence zodpověděl sedm otázek a v části druhé 

odpovídal na otázky vycházející z analýzy minimálního preventivního programu. 

Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

V současné době druhým rokem 

Co je hlavní náplní vaší práce v souvislosti s funkcí školního metodika prevence na 

vašem pracovišti? 

Analýza sociálně patologických jevů na škole a jejich prevence, diskuze se studenty na 

tato témata, v případě výskytu nějakého problému včasné zahájení šetření a vhodného 

řešení. 

Jak vnímáte efektivitu programu prevence rizikových projevů chování žáků ve 

škole? 

Hlavní prioritou školy v rámci prevence jsou volnočasové aktivity v rámci Akademie 

příslibu, přednášková činnost, dílčí preventivní programy v rámci projektových dnů. 

Jaké problémy v rámci této funkce nejčastěji řešíte? 

Problémy na naší škole se týkají především uţívání legálních drog. 

V čem spočívá spolupráce s odbornými pracovišti? 

V případě identifikace problému většího rozsahu, jsou kontaktována odborná 

pracoviště. Organizace besed s odborníky a s lidmi, kteří prošli závislostí. 

Jaký je přístup žáků k metodikovi prevence na vaší škole? 

Studenti mají moţnost kaţdodenního kontaktu. Jsem jim k dispozici kdykoli je třeba. 

Jak hodnotíte spolupráci s kolegy a vedením školy? 

Výborná, vstřícná, vţdy bez výhrad. 
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     Funkci Školního metodika prevence vykonává Radka Holubářová, na této pozici se 

pohybuje relativně krátkou dobu, ale o to je její přístup ke svým povinnostem horlivější 

a zodpovědnější. V Minimálním preventivním programu diagnostika ţáků chybí, ale 

prováděna je, a to vţdy na začátku školního roku. Situace na škole je však mapována 

průběţně. Nejčastějším nástrojem je rozhovor s ţáky a anonymní dotazníkové šetření. 

Ukázka dotazníku se objevuje jako příloha v Minimálním preventivním programu. 

V rámci posledního dotazníkového šetření byl zjištěn zvyšující se nárůst ţáků, kteří 

příleţitostně či pravidelně uţívají alkohol. Efektivita programů prevence, jeţ jsou 

na škole prováděny, je měřena rozhovory s ţáky, poskytovateli a případně také 

s účastnícími se pedagogy. Často jsou jako forma zpětné vazby pro poskytovatele 

rozdávány dětem anonymní dotazníky, které se týkají právě proběhnuvší primárně 

preventivní aktivity. Při tvorbě minimálního preventivního programu je samozřejmě 

vycházeno a pracováno se školním vzdělávacím programem a dalšími podobnými 

dokumenty. 

c) Záznam o dotazníkovém šetření mezi žáky: 

Specifikace respondentů: Dotazníkové šetření bylo provedeno se 30 ţáky kvarty. Na 

poloţené otázky odpovídalo 9 chlapců a 21 dívek. Věková skladba byla následující. 

26 ţáků uvedlo věk čtrnácti let a 4 stáří patnáct let. 

Cíl: Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda ve škole preventivní program 

skutečně probíhá. Zda je metodik školní prevence mezi ţáky v povědomí. Jsou – li ţáci 

srozuměni s moţnostmi řešení problémů se sociálně patologickými jevy na škole apod. 

Průběh vyplnění dotazníků: Dotazníkovému šetření byla přítomna školní metodička 

prevence. Ţákům bylo před samotným vyplňováním vysvětleno, jaký je účel zjišťování 

těchto informací a kaţdá otázka zvlášť vyloţena. 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Položka č. 1 

Existuje u vás ve škole Program prevence rizikových projevů chování? 

26 ţáků uvedlo jako svou odpověď ANO 

2 ţáci odpověděli NE   

1 odpověď zněla „nevím“  

1 ţák neodpověděl vůbec.  

Z toho můţeme jasně vyvodit, ţe ţáci této školy vědí, ţe takový program v jejich škole 

existuje. Kladně odpovědělo celých 87 % dotazovaných. 

Položka č. 2  

Uveď, kdo je metodik školní prevence. Napiš jeho jméno a popiš, o co se stará. 

13 ţáků neuvedlo ţádné jméno, anebo byla jejich odpověď „nevím“  

9 ţáků uvedlo jméno školního metodika prevence   

3 ţáci si myslí, ţe je školním metodikem prevence školní psycholoţka  

3 ţáci uvedli jméno muţe, který pro školu realizuje přednášky a besedy, především 

o tématu uţívání návykových látek 

2 ţáci uvedli jméno výchovné poradkyně  

13 ţáků se popisu zdrţelo  

8 ţáků uvádí, ţe se metodik školní prevence snaţí ţáky odradit od uţívání návykových 

látek (včetně kouření a pití alkoholu) a ochránit je před dalšími problémy 

2 ţáci si myslí, ţe metodik školní prevence rozdává dotazníky a testy 

2 ţáci odpověděli, ţe je to ředitel či učitelka 
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1 ţák si myslí, ţe je to někdo z odborné praxe, případně někdo, kdo pomáhá lidem při 

odvykání 

Jen 30 % dotazovaných zná jméno metodika školní prevence. Mnozí tipovali osoby, jeţ 

ve škole vykonávají jiné funkce a označili dokonce externího lektora primární prevence. 

Většina ţáků uvedla, co je pracovní náplní metodika školní prevence. Z těchto odpovědí 

vyplývá, ţe mnoho respondentů má o této osobě velmi nepřesné představy.  

Položka č. 3 

Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování žáků (šikana, 

užívání návykových látek, kriminalita apod.)? 

6 ţáků neví nebo neodpovědělo 

5 ţáků uvádí jako řešení kázeňské postihy 

13 ţáků odpovědělo, ţe se takové situace řeší domluvou a rozhovorem s třídním 

učitelem, ředitelem metodikem školní prevence, výchovným poradcem, školní 

psycholoţkou a s rodiči 

4 ţáci napsali, ţe se tyto problémy řeší pouze s rodiči 

1 ţák uvádí, ţe při výskytu problémů se ve škole objeví policisté se psy a hledají 

návykové látky 

1 ţák popsal, ţe nejprve přichází domluva, poté kázeňský postih, a v krajním případě 

vyloučení ze školy 

Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování ţáků, má 

představu celých 76 % dotazovaných. Z odpovědí vyplývá, ţe v případě výskytu 

nějakého problému, je snahou vyřešit vše velmi citlivě. 

Položka č. 4 

Účastnili jste se nějakých preventivních aktivit ve škole? Pokud ano, popiš jakých? 

22 ţáků označuje jako svou odpověď ANO 
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8 ţáků NE 

10 dětí se popisu aktivit zdrţelo 

15 ţáků se účastnilo přednášek s drogovou tematikou 

3 ţáci se účastnili jiných přednášek 

1 ţák byl na zájezdě do Anglie 

1 ţák uvádí projekt „Ať ti neujede vlak“  

67 % ţáků se vědomě zúčastnilo nějaké preventivní aktivity, 63 % z nich se shodlo na 

absolvování přednášek primární drogové prevence. 

Položka č. 5 

Jak tyto aktivity hodnotíte? (byly prospěšné, potřebné, k ničemu apod.) 

13 ţáků si myslí, ţe jsou tyto aktivity prospěšné 

3 ţáci je hodnotí jako potřebné 

8 ţáků zvolilo jiné, ale také kladné hodnocení 

4 ţáci hodnotili negativně – tyto aktivity jsou k ničemu, kaţdý si stejně dělá, co chce 

2 ţáci neodpověděli 

80  %  hodnotí primárně preventivní aktivity kladně. 

Shrnutí zjištěných výsledků 

     Minimální preventivní program školy se jeví jako dobře zpracovaný. Primárně 

preventivní aktivity, jeţ v něm jsou naplánovány, se prokazatelně realizují. Ovšem jako 

ne příliš kladným zjištěním je fakt, ţe ţáci nemají povědomí o osobě metodika školní 

prevence a o činnosti, která vyplývá z jeho funkce. 
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5.4.2 Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf 

     Škola se nachází ve středu města Varnsdorf a nabízí vzdělávání na Základní škole 

praktické s jedním ročníkem přípravné třídy a na Základní škole speciální (pro ţáky se 

středním a těţkým mentálním postiţením. Ve školním roce 2010/2011 se výuky účastní 

83 ţáků. Na pedagogické činnosti se podílí celkem 18 pedagogických pracovníků. 

Z toho 14 učitelů, 3 asistentky pedagoga a jedna vychovatelka. Podmínky pro činnost 

jsou dobré. Pedagogičtí pracovníci přiměřeně přistupují nejen k věkovým zvláštnostem 

ţáků, ale především k jejich mentálnímu postiţení. Práce s ţáky je převáţně 

individuální, v menších třídních kolektivech, s důrazem na základní dovednosti: čtení, 

psaní, počítání, tělesnou zdatnost a manuální zručnost. 

a) Analýza Minimálně preventivního programu 

     Na tvorbě programu pro školní rok 2010/2011 se podíleli: Školní metodik prevence, 

výchovná poradkyně a ředitel školy. Celý dokument obsahuje 10 stran textu a 5 stran 

příloh, je zpracován na velmi dobré úrovni. Je patrná snaha neopomenout ţádné důleţité 

body, jeţ by měl tento dokument obsahovat. 

Výsledky swot analýzy školy z hlediska potřeb preventivních aktivit: V dokumentu 

chybí, ovšem při jeho pročtení je patrné, ţe byla situace důkladně a zodpovědně 

zmapována. 

Výsledky diagnostiky žáků: Chybí 

Vymezení hlavních cílů vzhledem k podmínkám a potřebám školy: V Minimálně 

preventivním programu je velmi dobře a přehledně zpracováno vymezení cílové 

skupiny a cílů primární prevence na škole. Zároveň je zde také zpracován popis, jakým 

způsobem jsou vymezené cíle naplňovány. 

Oblast specifické primární prevence (konkrétní aktivity): Popis realizace aktivit je 

zpracován konkrétně a jasně. 

Návrh řešení včasné intervence: Jako příloha Minimálně preventivního programu 

je Metodický postup pro pedagogické pracovníky při řešení šikany, neomluvené 

absence a problémů s návykovými látkami. 
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Nabídka zájmového vzdělávání: Přílohou Minimálního preventivního programu 

je konkrétní výčet nabízených zájmových aktivit.  

Spolupráce se specializovanými pracovišti: Je uveden výčet spolupracujících 

organizací. 

Specifikace nástrojů pro zjišťování efektivity programu: Školní preventivní 

strategie na škole je vyhodnocována vţdy za uplynulý školní rok. Konkrétní popis však 

chybí. 

Návaznost programu na Školní vzdělávací plán: Je patrný, jsou uvedeny klíčové 

vyučovací oblasti, v nichţ je moţné preventivní aktivity realizovat.  

Zjištěná pozitiva programu. 

 Velmi podrobně jsou popsány cíle (dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé), 

které byly vytyčeny v rámci minimálního preventivního programu. Jsou zároveň 

uvedeny způsoby, jimiţ škola své cíle naplňuje. Jako velmi pozitivní hodnotím 

také porozumění tématu ze stran tvůrců tohoto dokumentu. 

 Jako přílohou je doporučení školy při řešení výskytu jednotlivých sociálně 

patologických jevů, rodiče a ţáci si mají moţnost utvořit obrázek, jak můţe 

škola v takových případech zasáhnout. 

Problémy programu. 

 Informace o škole, kromě adresy a skladby vedení školy, nejsou uvedeny. 

Vhodné by bylo uvést počet ţáků, z jakých míst pocházejí a samozřejmě uvést 

na základě jakých zjištění jsou preventivní aktivity realizovány. V dokumentu 

nejsou uvedeny konkrétní informace, na základě nichţ, je právě tento minimální 

preventivní program sestaven. 

 Stejně jako u Biskupského gymnázia i zde mě velmi zarazila zmínka 

o orientačním testování na přítomnost návykových látek v organismu ţáka. 

 Jako velký problém programu prevence hodnotím fakt, ţe se cílová skupina 

o něm nemá ţádné informace. 
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b) Řízený rozhovor s metodikem školní prevence 

V první části metodik školní prevence zodpověděl sedm otázek a v části druhé 

odpovídal na otázky vycházející z analýzy minimálního preventivního programu. 

Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence? 14 let 

Co je hlavní náplní vaší práce v souvislosti s funkcí školního metodika prevence na 

vašem pracovišti? Informativní, poradenská činnost, spolupráce s výchovným 

poradcem, s poradenskými zařízeními, organizace přednášek, besed, konzultace pro 

kolegy, sebevzdělávání a vzdělávání kolegů. 

Jak vnímáte efektivitu programu prevence rizikových projevů chování žáků ve 

škole? Má svůj nezanedbatelný význam, protoţe zejména v podmínkách školy s velkou 

skupinou sociálně znevýhodněných, zanedbaných dětí je jedinou prevencí. Nelze 

spoléhat na rodinu. 

Jaké problémy v rámci této funkce nejčastěji řešíte? Obtíţná spolupráce s rodinou.  

V čem spočívá spolupráce s odbornými pracovišti? Zejména poradenská činnost. 

Jaký je přístup žáků k metodikovi prevence na vaší škole? Spolupracuji více 

s třídními učiteli, se ţáky spíše v konkrétních případech, zde je přístup otevřený, 

pozitivní. 

Jak hodnotíte spolupráci s kolegy a vedením školy? S vedením školy i kolegy 

bezproblémový, se snahou spolupracovat. 

     Školní metodik prevence na této škole je PhDr. Blaţena Dacerová a svou pozici 

vykonává od roku 1994. Výskyt rizikových projevů chování u dětí a mládeţe 

a mapování potřeb školy v souvislosti s jejich prevencí se provádí vţdy na konci 

školního roku za účasti všech pedagogických pracovníků. Pro letošní školní rok je 

zjištěn zvýšený výskyt záškoláctví, skryté záškoláctví. Efektivita programů prevence je 

hodnocena přímo pedagogy. Škola svým ţákům poskytuje bohatou nabídku 

volnočasových aktivit, kaţdý pedagog na škole zajišťuje chod alespoň jednoho 

zájmového krouţku. Při řešení včasné intervence je postupováno dle nařízení, 

doporučení a směrnic Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Při zjišťování 
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výskytu šikany je pouţíván pedagogy diagnostický test, škola také pouţívá běţně 

dostupných testů na výskyt návykových látek v moči. 

c) Záznam o dotazníkovém šetření mezi žáky 

Specifikace respondentů: Dotazníkové šetření bylo provedeno se ţáky jediné deváté 

třídy ve škole, na poloţené otázky odpovídali 4 chlapci a 2 dívky, přičemţ dva ţáci byli 

ve věku 14 let, dva ve věku 15 let a dva 16 letí. 

Cíl: Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda ve škole preventivní program 

skutečně probíhá, zda je metodik školní prevence mezi ţáky v povědomí, jsou – li ţáci 

srozuměni s moţnostmi řešení problémů se sociálně patologickými jevy na škole apod. 

Průběh vyplnění dotazníků: Přítomen dotazníkovému šetření byl ředitel školy, který 

nejprve ţákům vysvětlil, co je čeká a posléze předal slovo realizátorovi dotazníkového 

šetření. Kaţdá otázka byla ţákům vysvětlena a dostali prostor ptát se i v průběhu 

vyplňování na věci, které jim momentálně přijdou nejasné.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Položka č. 1 

Existuje u vás ve škole Program prevence rizikových projevů chování? 

6 ţáků uvedlo jako svou odpověď ANO 

Ţádná odpověď nebyla odpovědí NE 

Tedy naprosto všichni zúčastnění uvádí, ţe v jejich škole takový program existuje. 

Položka č. 2 

Uveď, kdo je metodik školní prevence. Napiš jeho jméno a popiš, o co se stará. 

2 ţáci neuvedli ţádné jméno, anebo byla odpověď „nevím“ 

2 ţáci označili jako školního metodika prevence zástupkyni ředitele. 

1 ţák si myslí, ţe je školním metodikem prevence jiná učitelka této školy 

1 ţák uvedl jméno učitele této školy 
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1 ţák uvádí, ţe se metodik školní prevence stará o klid 

Ţádný z dotazovaných nezná jméno metodika školní prevence, mnozí tipovali osoby, 

jeţ ve škole vykonávají jiné funkce. Pouze 17 % uvedlo nějakou představu o jeho 

činnosti. 

Položka č. 3 

Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování žáků (šikana, 

užívání návykových látek, kriminalita apod.)? 

4 ţáci uvádí, ţe výskyt problémů s rizikovými projevy chování ve škole, řeší policie 

1 ţák zmiňuje kázeňské postihy 

1 ţák popisuje, ţe tyto problémy se řeší s učitelem, ředitelem a zástupkyní ředitele 

67 % ţáků si myslí, ţe problémy s rizikovými projevy chování ţáků ve škole řeší 

policie, zbylých 33 % zmiňuje řešení těchto problémů s ředitelem školy, zástupkyní 

ředitele a s učitelem, uvádí také kázeňské tresty. 

Položka č. 4 

Účastnili jste se nějakých preventivních aktivit ve škole? Pokud ano, popiš jakých. 

4 ţáci označili jako svou odpověď ANO 

2 ţáci NE 

3 ţáci neuvedli, jakých aktivit se účastnili ve škole 

2 ţáci se účastnili přednášek s policisty a zdravotníky 

1 ţák uvádí sportovní aktivity 

67 % ţáků se vědomě zúčastnilo nějaké preventivní aktivity, 50 % z nich uvedlo jakých 

(policie, zdravotníci, sport). 
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Položka č. 5 

Jak tyto aktivity hodnotíte? (byly prospěšné, potřebné, k ničemu apod.) 

2 ţáci je hodnotí jako potřebné 

3 ţáci neodpověděli  

1 ţák odpověděl velmi nečitelně 

Shrnutí zjištěných výsledků 

     Bohuţel z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, ţe minimální preventivní 

program na dané škole příliš efektivní není. Samotný minimální preventivní program 

školy se jeví jako dobře a více méně podrobně zpracovaný. Metodik školní prevence je 

osoba s několikaletou praxí, jehoţ názorem je, ţe na této konkrétní škole, je prevence 

velmi potřebná, neboť se nedá v tomto ohledu příliš spoléhat na rodinu. Ovšem 

z výsledků dotazníkového šetření, jeţ bylo provedeno, vyplývá, ţe ţáci nemají 

povědomí o osobě metodika školní prevence a o činnosti, která plyne z jeho funkce. 

Většina z nich ani neví, jaké aktivity školy spadají do preventivních aktivit. 

5.4.3 Základní škola nám. E. Beneše  

     Škola sídlí v historické budově v centru města Varnsdorf nedaleko autobusového 

nádraţí vedle městského úřadu. Ve školním roce 2010/2011 je ve škole 14 tříd, šest tříd 

1. stupně a 8 tříd 2. stupně, z toho 2 třídy s rozšířeným vyučováním matematiky 

a přírodovědných předmětů, 1 třídu s rozšířeným vyučování přírodovědných předmětů 

a informatiky a 3 třídy s rozšířenou výukou ekologie a pohybových her. Výuku zajišťuje 

23 pedagogických pracovníků včetně ředitele školy a zástupce. Tato základní škola je 

mezi širší veřejností vnímána jako kvalitní, i kdyţ je moţné zaslechnout i negativní názory. 

Tato základní škola má také tradici v otevírání specializovaných tříd např. matematická 

třída, třída zaměřená na ekovýchovu apod. a je velmi úzce spojována s nejrůznějšími 

sportovními aktivitami a to jak v rámci vyučování tak mimo něj. 
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a) Analýza Minimálně preventivního programu 

Výsledky swot analýzy školy z hlediska potřeb preventivních aktivit: V daném 

dokumentu chybí, je však nutno podotknout, ţe škola provádí obecnou swot analýzu 

stavu. 

Výsledky diagnostiky žáků: Chybí 

Vymezení hlavních cílů vzhledem k podmínkám a potřebám školy: Chybí 

Oblast specifické primární prevence (konkrétní aktivity): Popis realizace aktivit je 

zpracován velmi podrobně, je zcela jasné, jak bude v daném školním roce prevence 

sociálně patologických jevů na škole vypadat. 

Návrh řešení včasné intervence: V uvedeném dokumentu chybí. 

Nabídka zájmového vzdělávání: V Minimálně preventivním programu není uvedeno.  

Spolupráce se specializovanými pracovišti: Uveden výčet spolupracujících 

organizací. 

Specifikace nástrojů pro zjišťování efektivity programu: Chybí 

Návaznost programu na Školní vzdělávací plán: Lze vyčíst 

Zjištěná pozitiva programu 

 Velmi podrobně popsané preventivní activity jeţ jsou naplánovány pro tento 

školní rok.a to nejen co se týká jednorázových preventivních aktivit, ale take 

jakým způsobem budou preventivní activity realizovány přímo ve výuce. 

 Výčet plánovaných činností školního metodika prevence 

Problémy programu 

 Stručnost, nelze vyčíst, na základě čeho jsou naplánovány právě vybrané 

aktivity. Není jasné jak je měřena efektivita programu. Nejsou vymezeny cíle 

programu. 
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b) Řízený rozhovor s metodikem školní prevence 

V první části metodik školní prevence zodpověděl sedm otázek a v části druhé 

odpovídal na otázky vycházející z analýzy minimálního preventivního programu. Díky 

nedostatku času byl tento rozhovor velmi krátký. 

Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence? 7 let 

Co je hlavní náplní vaší práce v souvislosti s funkcí školního metodika prevence na 

vašem pracovišti? Prevence (přednášky, besedy pro ţáky), řešení problémů s ţáky 

v tomto oboru, spolupráce s pedagogy. 

Jak vnímáte efektivitu programu prevence rizikových projevů chování žáků ve 

škole? Problémy s rizikovým chováním ţáků na naší škole se občas vyskytnou, ale 

určitě se daří předcházet jim právě díky primární prevenci. 

Jaké problémy v rámci této funkce nejčastěji řešíte? Šikana, kouření, záškoláctví. 

V čem spočívá spolupráce s odbornými pracovišti? Pomoc při řešení problémů 

(odbor sociální péče, ETOP), jinak prevence – besedy (policie, zdravotníci, 

Teenchallenge, K-centrum). 

Jaký je přístup žáků k metodikovi prevence na vaší škole? Vědí, ţe mohou kdykoli 

přijít a poţádat o pomoc. 

Jak hodnotíte spolupráci s kolegy a vedením školy? Spolupráce je dobrá. 

Funkci metodika školní prevence vykonává Mgr. Věra Víšková, jeţ působí jako 

pedagog na prvním stupni této školy.  
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c) Záznam o dotazníkovém šetření mezi žáky 

Specifikace respondentů: Dotazníkového šetření se zúčastnily dvě deváté třídy 

s celkovým počtem 34 ţáků z toho 17 chlapců a 17 dívek. 12 respondentů uvedlo věk 

15 let a 19 věk 14 let. 

Cíl: Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda ve škole preventivní program 

skutečně probíhá, zda je metodik školní prevence mezi ţáky v povědomí, jsou – li ţáci 

srozuměni s moţnostmi řešení problémů se sociálně patologickými jevy na škole apod. 

Průběh vyplnění dotazníků: Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci výuky 

a přítomni byli vyučující. Ţákům bylo před samotným vyplňováním vysvětleno, jaký 

účel zjišťování těchto informací a kaţdá otázka zvlášť vyloţena. 

5.4.3.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Položka č. 1 

Existuje u vás ve škole Program prevence rizikových projevů chování? 

21 ţáků uvedlo jako svou odpověď ANO 

10 ţáků odpovědělo NE   

1 odpověď zněla „nevím“ 

2 ţáci neodpověděli vůbec 

62 % ţáků uvedlo, ţe v jejich škole skutečně existuje program prevence rizikových 

projevů chování. Nezanedbatelných 38 % však odpovědělo, ţe takový program ve škole 

není anebo se odpovědi zdrţelo. Z tohoto nám vyplývá, ţe jasná většina dětí, tento 

pojem neslyší v souvislosti s navštěvovanou školou poprvé. 

Položka č. 2 

Uveď, kdo je metodik školní prevence. Napiš jeho jméno a popiš, o co se stará. 

2 ţáci neuvedli ţádné jméno, anebo byla jejich odpověď „nevím“ 

21 ţáků označilo jako školního metodika prevence výchovnou poradkyni 
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11 ţáků neodpovědělo 

3 ţáci uvedli, ţe se metodik školní prevence stará o problémy ţáků, radí jim a pomáhá 

s výběrem školy a celkově se stará o výuku na škole 

1 odpověď zněla, ţe se stará o problémy s kázní a chováním 

3 ţáci napsali, ţe se stará o šikanu a psychiku ţáků 

1 ţák uvedl, ţe zařizuje besedy, přednášky, kurzy atd. 

4 ţáci uvádí kombinaci předchozích odpovědí 

1 ţák odpověděl, ţe je to výchovný poradce 

Při vyhodnocení této poloţky dotazníku vyplynulo, ţe ani jeden ţák neuvedl jméno 

skutečné metodičky školní prevence. Celých 62 % si myslí, ţe tuto funkci vykonává 

výchovná poradkyně. Z dalšího popisu vyplývá, ţe minimálně 38% ţáků má představu 

o tom, co je náplní práce školní metodičky prevence, ovšem je třeba mít na paměti, ţe 

touto osobou mysleli konkrétně výchovnou poradkyni. 

Položka č. 3 

Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování žáků (šikana, 

užívání návykových látek, kriminalita apod.)? 

17 ţáků odpovědělo, ţe se problémy řeší osobně a kázeňskými tresty 

5 ţáků uvádí jako řešení rozhovor s výchovným poradcem, třídním učitelem 

a s ředitelem školy 

12 ţáků neodpovědělo nebo neví 

Z odpovědí vyplývá, ţe do řešení problémů s rizikovými projevy chování ţáků jsou 

zapojeni výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel a rodiče takovou situaci uvádí 

15 % respondentů. 50 % ţáků napsalo, ţe se problém řeší především kázeňskými 

postihy. 
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Položka č. 4 

Účastnili jste se nějakých preventivních aktivit ve škole? Pokud ano, popiš jakých. 

26 ţáků odpovědělo ANO 

8 ţáků odpovědělo NE 

1 ţák uvedl, ţe se zúčastnil přednášky o osobní hygieně 

13 ţáků bylo přítomno přednášce s drogovou tematikou 

5 ţáků absolvovalo přednášku o drogách, šikaně, sexuálních chorobách 

1 ţák uvedl, ţe se 2x do roka konají nějaké preventivní akce 

1 ţák odpověděl, ţe se jedná o besedy a prezentace 

1 ţák jmenoval akce „Čisté město“ a kurz jednání a chování 

4 ţáci neodpověděli 

Základní škola primárně preventivní programy pro ţáky prokazatelně pořádá, coţ 

dokládá 76 % kladných odpovědí. 24 % dětí se ţádné preventivní aktivity nezúčastnilo. 

58,7% z nich absolvovalo nějaké přednášky, besedy a prezentace na téma drogy, šikana, 

sexuální choroby, osobní hygiena. 6 % uvádí, ţe se preventivní akce konají pravidelně 

2x do roka a jmenovalo akce „Čisté město“ a kurz jednání a chování. Je tedy patrné, ţe 

škola dává přednost jednorázovým preventivním aktivitám, ovšem několikrát do roka 

a na různá témata. 

Položka č. 5 

Jak tyto aktivity hodnotíte? (byly prospěšné, potřebné, k ničemu apod.) 

3 ţáci neodpověděli 

3 ţáci odpověděli, ţe jsou tyto aktivity k ničemu 

1 ţák uvedl, ţe ho odradily zastrašující obrázky 
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22 ţáků hodnotí tyto aktivity kladně a to jako: uţitečné, prospěšné, potřebné, dobré, 

důleţité, perfektní, výhodné, super 

65 % ţáků hodnotí absolvované primární aktivity kladně (jako uţitečné, prospěšné, 

dobré, důleţité, perfektní, výhodné, super). 3 % ţáků odradily zastrašující obrázky, 

které nejspíše viděli v rámci nějaké preventivní aktivity a 18 % odpovídajících svou 

odpověď nevypsalo, anebo jim takové preventivní aktivity připadají k ničemu. 

Shrnutí zjištěných výsledků 

     Minimální preventivní program školy je velmi stručný. Primárně preventivní 

aktivity, jeţ v něm jsou velmi podrobně popsány a naplánovány, se prokazatelně 

realizují. Ovšem jako ne příliš kladným zjištěním je fakt, ţe ţáci vůbec nemají 

povědomí o osobě metodika školní prevence a o činnosti, která vyplývá z jeho funkce. 

5.4.4 Základní škola Edisonova 

     Základní škola se nachází na sídlišti mezi dvěma hlavními tahy z města Varnsdorfu. 

Nyní je ve škole 17 tříd s 408 ţáky. Na výchově a vzdělávání ţáků se podílí 24 učitelů, 

3 vychovatelky školní druţiny a 8 ostatních nepedagogických pracovníků. Popisovaná 

škola je veřejností hodnocena velmi rozporuplně a to spíše z toho důvodu, ţe je to velká 

škola, kam chodí velké mnoţství dětí a proto můţe působit méně přátelským dojmem, 

neţ školy menší. 

a) Analýza Minimálního preventivního programu 

Základní škola Edisonova poskytla jako dokument k hodnocení Školní preventivní 

strategii. Minimální preventivní program není vypracován. Osoba zodpovědná za tvorbu 

programu je metodička školní prevence. 

Výsledky swot analýzy školy z hlediska potřeb preventivních aktivit: Chybí, je však 

patrné, ţe byla provedena, neboť je zde popsán současný stav ve škole a to právě 

z hlediska potřeb preventivních aktivit. 

Výsledky diagnostiky žáků: Chybí 

Vymezení hlavních cílů vzhledem k podmínkám a potřebám školy: Cíle školy 

v oblasti primární prevence jsou popsány velmi podrobně. 



53 

Oblast specifické primární prevence (konkrétní aktivity): Je nastíněn plán aktivit 

pro daný školní rok. 

Návrh řešení včasné intervence: Jako příloha Minimálně preventivního programu jsou 

pravidla pro děti pro bezpečnější práci s internetem a pravidla pro postup při nálezu 

drogy.  

Nabídka zájmového vzdělávání: V Minimálně preventivním programu není uvedeno.  

Spolupráce se specializovanými pracovišti: Konkrétně je uvedena pouze jedna 

organizace spolupracující se školou na poli primární prevence. 

Specifikace nástrojů pro zjišťování efektivity programu: Efektivita programů je 

měřena rozhovory se ţáky nebo dotazníkovým šetřením bezprostředně po primárně 

preventivní aktivitě. 

Návaznost programu na Školní vzdělávací plán: Není uveden, ale je patrný 

Zjištěná pozitiva programu. 

 Podrobně zpracován výčet dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých cílů, 

s nabídkou, jak je naplňovat. 

 Zmínka o schránce důvěry. 

Problémy programu 

 Nedocenění minimálního preventivního programu, který škola zaměňuje za 

školní preventivní strategii. Ta je zpracována velmi obecně a slouţí delší časové 

období (5 let). 

 Není uvedeno na základě čeho, jsou dané cíle určeny. Zda se ve škole určité 

rizikové projevy chování u ţáků projevují, nebo je jim pouze předcházeno. 

b) Řízený rozhovor s metodikem školní prevence 

V první části metodik školní prevence zodpověděl sedm otázek a části druhé odpovídal 

na otázky vycházející z analýzy minimálního preventivního programu. 

Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence? Od roku 1996 
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Co je hlavní náplní vaší práce v souvislosti s funkcí školního metodika prevence na 

vašem pracovišti? Vyhledávání dětí s výchovnými problémy, spolupráce s rodiči, 

vytváření spojení ţák – rodič – další instituce (ETOP, OSPOD, PČR…), zajišťování 

preventivních programů. 

Jak vnímáte efektivitu programu prevence rizikových projevů chování žáků ve 

škole? Určitě má pozitivní vliv. Na základě dotazníků ţáci velmi pozitivně hodnotí 

programy, které vytváříme spolu s organizací TEENCHALLANGE. 

Jaké problémy v rámci této funkce nejčastěji řešíte? Špatnou spolupráci s některými 

rodiči. 

V čem spočívá spolupráce s odbornými pracovišti? Pomoc při řešení problémů. 

Například umisťování ţáků v ETOP Děčín 

Jaký je přístup žáků kmetodikovi prevence na vaší škole? Dobrý 

Jak hodnotíte spolupráci s kolegy a vedením školy? Velmi dobře hodnotím 

spolupráci především s vedením školy. 

     Školním metodikem prevence je Ing. Světlana Hříbalová, která svou funkci 

vykonává od roku 1996. Diagnostiku ţáků pro účely tvorby či inovace Minimálního 

preventivního programu provádí spolu s ostatními pedagogy sledováním, pokud škola 

pociťuje potřebu diagnostikovat konkrétního ţáka, obrací se na Pedagogicko – 

psychologickou poradnu. Na poli primární prevence rizikových projevů chování u dětí a 

mládeţe škola spolupracuje také se Střední zdravotnickou školou v Rumburku, která 

zajišťuje přednášky o zdraví, a to zejména pro 5. a 6. třídy. Zároveň škola nabízí pro 

ţáky pestrou nabídku zájmových aktivit. 

c) Záznam o dotazníkovém šetření mezi žáky: 

Specifikace respondentů: Dotazníkového šetření se účastnily dvě deváté třídy 

s celkovým počtem 31 ţáků, z toho bylo 16 chlapců a 15 dívek. 17 ţáků uvedlo věk 14 

let, 13 ţáků věk 15 let a 1 ţákovi bylo 16 let.  
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Cíl: Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda ve škole preventivní program 

skutečně probíhá, zda je metodik školní prevence mezi ţáky v povědomí, jsou – li ţáci 

srozuměni s moţnostmi řešení problémů se sociálně patologickými jevy na škole apod. 

Průběh vyplnění dotazníků: U jednotlivých šetření byl přítomen učitel právě 

vyučovaného předmětu. Realizátor dotazníkového šetření se sám představil a ţákům 

vysvětlil, co je čeká a jaký má důvod vyplnění dotazníků. Před samotným vyplněním 

byly jednotlivé otázky vysvětleny.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření: 

Položka č. 1 

Existuje u vás ve škole Program prevence rizikových projevů chování? 

24 ţáků uvedlo jako svou odpověď ANO 

7 ţáků odpovědělo NE 

Odpověď ANO uvádí 77 % ţáků, odpověď NE 22 %. Je tedy patrné, ţe na této škole 

mají ţáci o existenci takového programu povědomí. 

Položka č. 2 

Uveď, kdo je metodik školní prevence. Napiš jeho jméno a popiš, o co se stará. 

12 ţáků neuvedlo ţádné jméno, anebo byla jejich odpověď „nevím“ 

11 ţáků označilo jako školního metodika prevence Ing. Světlanu Hříbalovou 

6 ţáků uvedlo jména jiných pedagogů na dané škole 

1 ţák si myslí, ţe metodikem školní prevence je školník 

1 ţák uvedl jméno spoluţáka, který byl ze školy vyloučen 

21 ţáků neodpovědělo 

5 ţáků napsalo, ţe a stará o to, aby děti nenosily do školy drogy, nekouřily na 

záchodech, zamezuje šikaně a krádeţím 
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2 ţáci si myslí, ţe zařizuje přednášky 

2 odpovědi jsou, ţe komunikuje se ţáky a snaţí se porozumět jejich chování 

1 ţák odpověděl, ţe pomáhá s výběrem školy 

35 % ţáků zná metodičku školní prevence Ing. Světlanu Hříbalovou, 19 % si myslí, ţe 

tuto funkci zastávají jiní vyučující, 39 % svou odpověď neuvedlo, anebo neví a 6 % 

ţáků mají mylnou představu o této osobě (školník, spoluţák). Popis funkce školní 

metodičky prevence popsalo pouze 32 % ţáků. Dle jejich odpovědí se tento člověk stará 

o to, aby děti nenosily do školy drogy, nekouřily na záchodech, zamezuje šikaně 

a krádeţím, zařizuje přednášky, komunikuje se ţáky a snaţí se porozumět jejich 

chování, pomáhá s výběrem střední školy. 

Položka č. 3 

Jakým způsobem se ve škole řeší problémy s rizikovými projevy chování žáků (šikana, 

užívání návykových látek, kriminalita apod.)? 

2 ţáci neodpověděli 

12 ţáků uvádí kázeňské postihy 

6 ţáků odpovídá, ţe se problémy řeší s třídním učitelem, s rodiči a s ředitelkou školy 

4 ţáci napsali, ţe se problémy řeší s policií a se sociálkou 

1 ţák napsal, ţe se problémy nevyskytují a proto je není třeba řešit 

Zbylých 6 ţáků zkombinovalo všechny uvedené odpovědi 

6 % ţáků neodpovědělo, 3 % se domnívá, ţe se takové problémy ve škole nevyskytují, 

tedy je není třeba řešit. 90 % dotazovaných odpovědělo, ţe se vše řeší kázeňskými 

postihy, rozhovorem s třídním učitelem, s ředitelkou školy a s rodiči, v závaţnějších 

případech pak s policií a sociálním odborem. 
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Položka č. 4 

Účastnili jste se nějakých preventivních aktivit ve škole? Pokud ano, popiš jakých. 

23 ţáků označuje ANO 

6 ţáků NE 

2 ţáci odpověď neoznačili 

9 ţáků nepopsalo preventivní aktivity ve škole 

9 ţáků se účastnilo přednášek s drogovou tematikou a uvedlo jméno lektora Davida 

Elmricha 

9 ţáků se zúčastnilo přednášek, které se týkaly návykových látek, šikany, sexuálních 

chorob a kriminality 

1 ţák uvádí sportovní aktivity (volejbal, florbal) 

1 ţák popsal tanec 

Primárně preventivních aktivit se ve škole účastnilo 74 % ţáků, 19 % nikoli. 58 % 

absolvovalo přednášek, které se týkaly návykových látek, šikany, sexuálních chorob a 

kriminality. Polovina z těchto respondentů zmínila také jméno přednášejícího. 6 % ţáků 

uvedlo jiné aktivity (volejbal, florbal, tanec). 

Položka č. 5 

Jak tyto aktivity hodnotíte? (byly prospěšné, potřebné, k ničemu apod.) 

13 ţáků si myslí, ţe jsou tyto aktivity prospěšné 

3 ţáci je hodnotí jako potřebné 

8 ţáků zvolilo jiné, ale také kladné hodnocení 

4 ţáci hodnotili negativně – tyto aktivity jsou k ničemu, kaţdý si stejně dělá, co chce 

2 ţáci neodpověděli 
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77 % ţáků hodnotí tyto aktivity kladně, nejčastěji jako prospěšné, potřebné. 13 % ţáků 

má pocit, ţe tyto aktivity jsou k ničemu, protoţe si stejně kaţdý dělá to, co chce. 6 % 

dětí nevyplnilo. 

5.4.4.1 Shrnutí zjištěných výsledků 

     Z výzkumného šetření vyplývá, ţe se tato základní škola spoléhá na jednorázové 

programy primární prevence. Vzhledem k tomu, ţe se v dotazníku velmi často 

objevovalo jméno konkrétního lektora primární prevence, je moţné si domyslet, ţe 

škola preventivní aktivity realizuje prostřednictvím jedné organizace. 

5.5 Srovnání výsledků jednotlivých škol v rámci výzkumného šetření 

5.5.1 Analýzy minimálních preventivních programů 

     Ani jedna ze zkoumaných základních škol ve svém minimálním preventivním 

programu neuvádí, ţe by metodik školní prevence zpracovával swot analýzu školy 

z hlediska preventivních potřeb, ani neprovádí diagnostiku ţáků, jeţ by mohla slouţit k 

sestavení preventivního programu na konkrétní školní rok. Není tedy zcela jasné, na 

základě jakých zjištění jsou naplánovány konkrétní preventivní aktivity, jeţ má kaţdá 

škola v programu uvedeny. V souvislosti s tímto chybí podklad pro vymezení cílů 

primární prevence na konkrétních školách. Jako návrh včasné intervence školy uvádí 

pouze Metodický postup pro pedagogické pracovníky při řešení šikany, neomluvené 

absence, problémů s návykovými látkami a pravidla pro bezpečnější práci s internetem 

a postup při nálezu drogy. 

     Na první pohled se všechny minimálně preventivní programy jeví jako více či méně 

dobře zpracované, při důkladnějším prozkoumání však lze nabýt dojmu, ţe jsou 

sestaveny velmi obecně a nezacíleny na konkrétní situaci v jednotlivých školách. 

5.5.2 Řízené rozhovory s metodiky školní prevence 

     Na všech základních školách vykonávají funkci metodika školní prevence ţeny 

s několikaletou praxí v tomto oboru (min. 2 roky). Pouze jedna z nich vnímá jako 

prioritu prevence nabídku kvalitního trávení volného času. Ostatní se zaměřují spíše na 

řešení problémů a zajišťování přednáškové činnosti. Je velmi zajímavé, ţe ač všechny 
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uvádí, ţe přístup ţáků k nim je dobrý, tak velmi nízké procento dětí ví, kdo vlastně 

funkci metodika prevence na školách provádí. Evidentně tedy chybí přímější kontakt 

metodika školní prevence s ţáky. Myslím, ţe toto zjištění by mělo slouţit k zamyšlení 

se nad tím, jak zodpovědný je jejich přístup k dané funkci. Samozřejmě je třeba vzít 

v potaz to, ţe funkce metodika školní prevence není jejich hlavní pracovní činností 

a více méně ji vykonávají ve svém volném čase. 

5.5.3 Dotazníkové šetření 

     Dotazníkového šetření se zúčastnilo 101 ţáků, z toho 46 chlapců a 55 dívek. 62 

respondentů uvádí věk 14 let, 31 ţáků věk 15 let a 3 ţáci 16 let. Existenci Programu 

prevence rizikových projevů chování ve škole vnímá 76 % dotazovaných, jméno 

metodika školní prevence zná 19 % ţáků. Nějaké preventivní aktivity se zúčastnilo 

74 % respondentů a 71 % ţáků je hodnotí kladně. Z celkových výsledků vyplývá, ţe 

většina ţáků má nějaké povědomí o Programech prevence rizikových projevů chování 

na škole. Účastnili se jich a hodnotí je povětšinou kladně, ovšem minimum z nich ví, 

kdo je metodikem školní prevence a co jeho funkce obnáší. 
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6 Závěr 

     Cílem této práce bylo v teoretické části představit základní pojmy primární prevence 

v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. V empirické části 

zhodnotit, zda a jakým způsobem vybrané základní školy ve městě Varnsdorf realizují 

svůj Minimální preventivní program a zda o preventivních aktivitách ve škole mají 

povědomí i ţáci. Výsledky byly zjišťovány pomocí tří výzkumných metod. Analýzou 

Minimálního preventivního programu jednotlivých škol, řízeným rozhovorem se 

školním metodikem prevence a dotazníkovým šetřením mezi ţáky daných škol. 

     Na zkoumaných školách byly zjištěny podobné výsledky, z nichţ vyplývá, ţe jsou 

jednotlivé programy realizovány, ovšem pouze obecně. Většina z nich je zaměřena na 

jednorázovou prevenci, coţ dokládají odpovědi ţáků. Bohuţel není zcela jasné, na 

základě jakých zjištění jsou naplánovány konkrétní preventivní aktivity, jeţ má kaţdá 

škola v programu uvedeny, chybí podklady pro vymezení cílů primární prevence. 

Minimální preventivní programy se na všech školách jeví jako dobře zpracované, při 

důkladnějším prozkoumání však lze nabýt dojmu, ţe jsou sestaveny velmi obecně 

a nezacíleny na konkrétní situaci v jednotlivých školách. Je patrné, ţe se metodici školní 

prevence snaţí svou práci vykonávat zodpovědně a kvalitně. Bohuţel z výsledků 

dotazníkového šetření vyplynulo, ţe většina ţáků nemá povědomí ani o jejich osobě 

a ani o jejich činnosti. Řekla bych, ţe toto, je velmi závaţné zjištění, na jehoţ změně, by 

měli jednotliví metodici zapracovat. Vztah mezi ţákem a metodikem školní prevence je 

totiţ neopomenutelným a základním článkem kvalitní školní primární prevence. 

Z výzkumného šetření také vyplynulo, ţe většina ţáků se alespoň jednou zúčastnila 

nějaké primárně preventivní aktivity ve škole. Ovšem v naprosté většině se jednalo 

o přednášku či besedu na téma návykových látek a šikany. Jak bylo uvedeno 

v teoretické části této práce, spoléhání se v rámci školní primární prevence pouze na 

jednorázové preventivní programy není příliš efektivní. 

     Tvorba této práce mi přinesla mnoho velmi zajímavých zkušeností a zjištění. 

Troufám si tvrdit, ţe školní primární prevence, je v dané lokalitě součástí vyučovacího 

procesu, ale není realizována tak, jak by bylo nejvhodnější. Jedním z mnoha důvodů 

můţe být i ten fakt, ţe funkci metodika školní prevence vykonávají pedagogové, kteří se 
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v první řadě věnují své pracovní náplni a výuce. Evidentní je také to, ţe chybí důsledná 

kontrola stavu školní prevence v této lokalitě.  Myslím si, ţe pokud by podobný výzkum 

realizoval odborník na danou tématiku, byl by výsledek velmi přínosným podkladem 

pro zkvalitnění probíhající školní primární prevence na základních školách. 
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