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1 ÚVOD 
Bakalářská práce je zaměřena na  problematiku drog, alkoholu a kouření ve specifikaci na 

prevenci zneužívání těchto látek a dopadů těchto škodlivin na lidské tělo, především na tělo 

dítěte. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální, jelikož z různých výzkumů vyplývá, že 

spotřeba návykových látek u mladistvých každým rokem stoupá. Problematiku prevence jsem si 

vybrala proto, jelikož je zajímavé zjistit, kolik nezletilých na malém městě má zkušenosti 

s některou návykovou látkou a jakým způsobem se školy snaží tomuto problému předcházet. 

Cílem bakalářské práce je sledovat názory učitelů, rodičů a žáků na preventivní programy a 

aktivity, které probíhají v mateřských a základních školách v Novém Městě nad Metují.  

Bude popsána situace jak v Evropské unii, České republice, tak i v regionu Nové Město nad 

Metují a okolí. Teoretická část vychází z dokumentů, vydané ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Tyto dokumenty by měli být výchozími předpisy, které platí i pro sledovaný 

region.  

     Na podkladě teoretické a legislativní analýzy problému bude provedeno výzkumné šetření 

na vybraných mateřských a základních školách v Novém Městě nad Metují. V šetření budou 

zvoleny metody pozorování, dotazování, rozhovoru a obsahové analýzy textu. Zjištěné názory 

budou vyhodnoceny a porovnány. 
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A TEORETICKÁ ČÁST 

2 Boj proti drogám 

2.1 Evropská unie  
V Evropské unii je drogová situace velmi vážná. Počet uživatelů v EU, kteří drogy někdy  

v životě užívali se pohybuje okolo sto milionů. Toto číslo je velmi vysoké a EU se rozhodla 

s uživateli drog a také s dostupností drogy bojovat. Proto EU v roce 2004 schválila 

protidrogovou strategii s platností od roku 2005 do roku 20121. Tato strategie udává cíle pro dvě 

čtyřletá období, která jsou vypracována do dvou akčních plánů. 

Aktuální Protidrogový akční plán platí od roku 2009 do roku 2012. Celý akční plán 

vychází ze zkušeností předchozího plánu, který, jak vyplývá ze závěrečné zprávy EU, byl velmi 

úspěšný. Z osmdesáti cílů se podařilo převážnou většinu naplnit. Současný akční plán má přes 

sedmdesát cílů a mezi ty nejdůležitější patří pět hlavních cílů. Snížit poptávku drog, snížit jejich 

pestrou nabídku, zlepšit koordinaci prevence jak na evropské úrovni, tak i uvnitř jednotlivých 

států, zlepšit mezinárodní spolupráci a zlepšit pochopení drogového tématu2.  

2.2 Česká republika   
Pro boj s drogami je v ČR určen dokument Národní strategie protidrogové politiky3 

a následně akční plán4 pro jeho realizaci. Strategie stanovuje základní východiska při řešení 

problémů drog, dále strategie chce bojovat s organizovaným zločinem s drogami a snažit 

se snížit množství užívání jak měkkých, tak tvrdých drog. Tyto cíle jsou dále rozvedeny 

v akčním plánu. Plán se zaměřuje především na primární prevenci, léčbu a další péči, 

na snižování rizik, koordinaci a financování protidrogových programů, na snižování nabídky 

drog, na výzkum a informace o tomto tématu a také na mezinárodní spolupráci.     

2.3 Nové Město nad Metují  
Nové Město nad Metují je malé město s počtem 9 878 obyvatel. Ve městě se na veřejnosti 

nevyskytují drogově závislí, není tu ani žádná typická lokalita, ve které by se pohybovali. 

Problém s drogově závislými se zde považuje za velmi okrajový. Počet drogově závislých není 

znám. O drogově závislé občany se stará centrum „Laxus“ z Hradce Králové, které vyjíždí 
                                                 
1Úřad pro úřední tisky.Protidrogový akční plán EU na období 2009–2012.Publikováno 20.12.2008 
[cit.11.12.2010].<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:01:CS:HTML> 
2Úřad pro úřední tisky.Protidrogový akční plán EU na období 2009–2012.Publikováno 20.12.2008 
[cit.11.12.2010].<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:01:CS:HTML> 
3 Vláda ČR. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Publikováno 11.5.2010 
[cit.11.12.2010]. < http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/narodni-strategie/narodni-
strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018-71880/> 
4 Vláda ČR. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012. Publikováno 
25.1.2011[cit.18.2.2011].< http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/akcni-plan/akcni-plan-
realizace-narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2012-80326/> 
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do celého Královéhradeckého kraje a kontaktuje své klienty. V roce 2010 provedlo centrum 

několik desítek výjezdů do Nového Města nad Metují. Počet klientů a místo schůzek centrum 

nezveřejňuje, jelikož se jedná o anonymní terénní práci. V celém Královéhradeckém kraji 

centrum kontaktovalo přes devět set klientů.   

Dle novoměstského programu prevence rizikového chování5 bylo v roce 2008 spácháno 

12 přestupků osobami pod vlivem drog a alkoholu. Údaje z roku 2009 nejsou k dispozici.  

3 Konzumace alkoholu 

3.1 Evropská unie  
V celé Evropské unii má zkušenost s alkoholem průměrně 90 % mladistvých ve věku 15 -

 16 let. Přibližně 13 % mladistvých se ve svém životě více než dvacetkrát opilo6. Tato čísla jsou 

velmi vysoká a Evropská unie se s problémem konzumace alkoholu mladistvými snaží bojovat. 

K této problematice EU vydala v roce 2006 dohodu na politice alkoholu a na akčním plánu 

pro členské státy (Committee on National Alcohol Policy and Action)7.  

Strategie této dohody je snižovat nadměrnou konzumaci alkoholu ve všech členských 

státech a snižovat sociální a ekonomické dopady nadměrné konzumace alkoholu. Hlavními 

tématy jsou chránit nenarozené děti, děti a mladistvé před konzumací alkoholu, snížit zranění 

na silnici způsobená řidiči pod vlivem alkoholu, snížit dopady na zdraví dospělých, zvýšit 

informovanost o negativních následcích nadměrného pití alkoholu, zvýšit informovanost 

o dopadech nadměrné konzumace alkoholu8.  

3.2 Česká republika  

V dnešní době je alkohol v České republice považován za společensky tolerovanou 

návykovou látku. Situace, kdy člověk pod osmnáct let věku konzumuje alkohol je velmi častá, 

a to nejenom na párty a večírcích, ale také doma před rodiči.  

Na základě dotazníku AUDIT9 z roku 2006, který zjišťoval názory občanů na zdraví 

a zdravotnictví, se zjistilo, že 2 % populace jsou závislá na alkoholu a pětina populace pije 

nadměrné množství alkoholu. 

                                                 
5 Dvořáčková, Dagmar. Program prevence rizikového chování. Publikováno 28.1.2011[cit. 18.2.2011] < 
http://www.novemestonm.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Program_prevence_rizikoveho_chovani(1).doc> 
6 Mudr.Sovinová, Hana. Alkohol v Evropě. Publikováno 29.11.2007 [cit.11.12.2010] <http://www.szu.cz/uploads/ 
documents/czzp/zavislosti/alkohol/SummaryCzechversion.pdf> 
7 Evropská komise. Comittee on National Alcohol Policy and Action.Publikováno 24.10.2006 [cit.11.12.2010] 
<http:// ec.europa.eu/ health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/committee_mandate_en.pdf > 
8 Evropská komise. Comittee on National Alcohol Policy and Action.Publikováno 24.10.2006 [cit.11.12.2010] 
<http:// ec.europa.eu/ health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/committee_mandate_en.pdf > 
9Národní monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost.Test pro identifikaci poruch způsobených užíváním 
alkoholu.Publikováno 9.3.2010 [cit.11.12.2010] < http://www.drogy info.cz/index.php/o_nas/ evaluace/ 
banka_evaluacnich_nastroju/test_pro_identifikaci_poruch_pusobenych_uzivanim_alkoholu_audit> 
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V roce 2007 byla provedena studie ESPAD10, která se zaměřila na šestnáctileté osoby 

a jejich konzumaci alkoholu. Bylo zjištěno, že 48 % této skupiny bylo opilých v posledním roce. 

V celé Evropské unii byl průměr 39 %.  

Česká republika se také připojila k programu Zdraví 2111, který byl schválen v roce 1998 

na shromáždění Světové zdravotnické organizace. Ochranu před nadměrnou konzumací alkoholu 

upravuje cíl č.12.2 - Spotřeba alkoholu na osobu by neměla přesáhnout 6 litrů za rok a u osob 

mladších 15 let by měla být nulová.  

3.3 Nové Město nad Metují  

V této lokalitě se nevyskytují větší problémy s alkoholem u mladistvých. Na základě 

rozhovoru s manažerkou prevence se při nočních kontrolách v místních podnicích zjistí jen 

několik případů podnapilých nezletilých ročně12.  

Nové Město nad Metují má vypracovanou strategii boje proti podnapilým mladistvým. 

Prevence abúzu alkoholu je ukotvena v Programu prevence rizikového chování13, dále 

se uskutečňují namátkové noční kontroly v podnicích. Při těchto kontrolách musí být i sociální 

pracovník, který případ podnapilého dále řeší s rodinou. Ve školách jsou pořádány přednášky 

na téma alkohol a jsou zdůrazňovány negativní dopady na zdraví nezletilých.   

Jak už bylo zmíněno, v roce 2007 bylo ve městě spácháno 12 přestupků osobami pod vlivem 

alkoholu a celkem 11 dopravních nehod způsobených opilými řidiči14. Z výzkumu 

Novoměstského centra zdravého životního stylu (dále jen Nczžs)  mezi 12 – 16ti – letými 

vyplývá, že 34 % pije jednou měsíčně, 38 % občas a 19 % každý týden. Výsledky tohoto 

výzkumu jsem obdržela od manažerky prevence a nejsou zveřejněny na žádném veřejném místě.    

4 Boj proti kou ření tabáku 

4.1 Evropská unie  

V Evropské unii zemře ročně více než půl milionu lidí na přímé nebo nepřímé následky 

kouření. Evropská unie se snaží toto číslo zredukovat a vydává několik akčních materiálů 

a pořádá různé akce na podporu boje s nikotinem. Jednou z nedávných aktivit je program „Help 

                                                 
10Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H. Evropska školní studie o alkoholu a jiných 
drogách.Publikováno 11.5.2007[cit. 10.11.2010] 
<http://www.espad.org/plugins/literature/Admin/Uploads/espad_web.pdf> 
11 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. MŠMT. Program zdraví 21. Publikováno 
10.3.2003 [Cit. 25.1.2011] <http://aplikace.msmt.cz/HTM/ 1046zdravi21cil10_21str56_116.htm> 
12 Rozhovor s manažerkou prevence v Novém Městě nad Metují se uskutečnil 10.3.2010. 
13 Dvořáčková, Dagmar. Program prevence rizikového chování. Publikováno 28.1.2011[cit. 18.2.2011] < 
http://www.novemestonm.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Program_prevence_rizikoveho_chovani(1).doc> 
14 Dvořáčková, Dagmar. Program prevence rizikového chování. Publikováno 28.1.2011[cit. 18.2.2011] < 
http://www.novemestonm.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Program_prevence_rizikoveho_chovani(1).doc> 
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– pro život bez tabáku15“. Tato aktivita vznikla v roce 2005 a její první fáze trvala až do roku 

2008. V minulém roce začala druhá část kampaně. Kampaň je zaměřená především na mladé lidi 

ve všech členských státech a považuje se za jednu z nejrozsáhlejších mediálních kampaní 

na světě16.  

Další aktivitou EU je snaha propagovat zákaz kouření na veřejných prostranstvích. Některé 

členské státy už přijaly zákon o zákazu kouření v restauracích a barech. Všechny aktivity jsou 

zapsané v takzvané Zelené knize17, která vyzdvihuje všechny oblasti, které jsou negativně 

ovlivněny konzumací tabáku.    

4.2 Česká republika  

V České republice aktivně kouří téměř 30% populace. Ve skupině osob ve věku 15 – 24 let 

kouří 36% populace.  

Cíl č.12.1. ve Zdraví 21 (mezi osobami staršími než 15 let by mělo být 80 % nekuřáků 

a mezi osobami mladšími než 15 let by nekuřáci měli představovat téměř 100 %) upravuje 

aktivity, které mají vést k dosažení daných hodnot18. 

 V dnešní době také platí zákon č 305/2009 Sb.19, který definuje kouření na zastávkách 

městské hromadné dopravy, nařizuje majitelům restauraci označit restauraci, zda je kuřácká nebo 

ne a zakazuje kouření ve veřejných budovách a na nádražích. Tento zákon je pro kuřáky velmi 

mírný, v mnoha členských zemích Evropské unie je zákon tvrdší a přímo zakazuje kouření 

v restauracích a barech.  

4.3 Kou ření v Novém M ěstě nad Metují  

S kouřením obecně je u mladistvých velký problém. V této oblasti nejsou známá přesná 

čísla mladistvých kuřáků, ale z průzkumu Nczžs se zjistilo, že aktivně kouří přibližně čtvrtina 

žáků základních škol v Novém Městě nad Metují ve věku 12 – 16 let.  

Tento rok je prevence v Novém Městě nad Metují zaměřená na kouření a negativní dopady 

kouření na zdraví. Chystají se různé projekty, přednášky a besedy s odborníky na základních 

školách. Školy si také mohou požádat o grant na projekt zaměřený na prevenci kouření.     

                                                 
15Iniciativa EU. Help - za život bez tabáku. 2009 [Cit.1.4.2011] <http://cs-cs.help-eu.com/pages/Postupujte-podle-
individu%C3%A1ln%C4%9B-p%C5%99izp%C5%AFsoben %C3%A9ho-programu-HELP-programme-6.html > 
16Iniciativa EU. Help - za život bez tabáku. 2009 [Cit.1.4.2011] <http://cs-cs.help-eu.com/pages/Postupujte-podle-
individu%C3%A1ln%C4%9B-p%C5%99izp%C5%AFsoben %C3%A9ho-programu-HELP-programme-6.html > 
17Evropská komise. Zelená kniha. Publikováno14.10.2005 [Cit.1.4.2011] <http://ec.europa.eu/health/ archive/ 
ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_cs.pdf> 
18 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. MŠMT. Program zdraví 21. Publikováno 
10.3.2003 [Cit. 25.1.2011] <http://aplikace.msmt.cz/HTM/ 1046zdravi21cil10_21str56_116.htm> 
19Portál veřejné správy ČR. Změna z. o opatř. k ochraně před škodami působ. návykovými látkami. [Cit.1.4.2011] 
<https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/702/.cmd/ad/.c/312/.ce/10822/.p/8412/_th/601/_mx.302/2104/_lpid.711/715
/_l/cs_CZ/_lp.711/0/_s.155/702/_ps.2185/M/_ps.2104/X?PC_8412_p=I&PC_8412_l=305/2009&PC_8412_ps=10#
10822>1 
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5 Závislosti u d ětí a mladistvých 
 „Mezinárodní klasifikace nemocí definuje závislost následovně: Závislost je skupina 

fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy 

látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil 

více20". Závislost vzniká v důsledku různých faktorů, které se navzájem ovlivňují.  

a) Jedna z hlavních příčin může být přebírání vzorů z rodinného prostředí. Pokud je rodič 

nebo kdokoli jiný z úzkého kruhu rodiny závislý na nějaké návykové látce, je zde velká šance, 

že dítě přebere stejný vzorec a může se stát závislým.  

b) Velmi důležitým faktorem je struktura osobnosti jedince. Záleží na tom, jaké má cíle 

v životě, jakou má povahu, jestli je cílevědomý a dokáže si jít za svým výsledkem a také, jak má 

postavený žebříček hodnot. Každý jedinec má žebříček hodnot postavený trochu jinak, drogy by 

na prvním místě být ale neměly.  

d) Významný činitel je dostupnost drogy. Ve větších městech je droga obvykle o dost 

dostupnější než na malých městech, ale také to záleží na společnosti, ve které se jedinec 

pohybuje. I na malém městě se může dostat do špatné společnosti, která ho bude negativně 

ovlivňovat.  

e) Vznik závislosti ovlivňuje i tolerance21 návykových látek ve společnosti. V dnešní době je 

tolerance alkoholu a kouření cigaret velmi vysoká a to dokazuje i vysoké procento nezletilých, 

které tyto látky užívají. Tolerance měkkých drog jako je například marihuana je také nebezpečně 

vysoká. Tvrdé drogy nejsou společností tolerovány. Zneužívání všech těchto drog je ošetřeno 

zákonem, přesto v České republice tolerance některých drog stoupá a stoupá i jejich zneužívání.  

f) Postoj k drogám může ovlivnit i určitý podnět, který je tak silný, že jedince nutí vzít 

si drogu znovu. Může to být například zkušenost z večírku, kde poprvé zkusil drogu, a ta u něj 

vyvolala příjemné pocity. V nové situaci si vzpomene na ty pozitivní zážitky a chce drogu zkusit 

znovu a znovu. Opakované užití drogy je velmi nebezpečné. Opakovaným požíváním se jedinec 

stává závislým a  v této fázi si tělo už na látku odvyká velmi obtížně a pomalu.  

Jedinci, kteří neví, jak se zachovat při určité složité situaci a řeší problémy braním drog, 

spadají do závislosti velmi rychle a tvrdá realita pro ně neexistuje. Jakmile účinky drogy 

pominou, vezmou si další a tím realitu na chvíli opět vytěsní22.  

                                                 
20 Nešpor K., Provazníková H.Slovník prevence problémů působených návykovými látkami, str 16. [Cit.25.3.2011] 
<http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/zavislosti/jakpredchazetvznik
uzavislosti/15887.aspx> 
21 snášet nebo přijímat skutečnosti, které nejsou příjemné.  
22 Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Prevence problémů působených návykovými látkami. Besip, Praha 1995. 
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5.1 Působení drogy na dít ě a dospívající  
U dětí a mládeže je závislost na návykových látkách kratší proces než u dospělých. Je to 

způsobeno především tím, že děti mají nižší toleranci na návykové látky a jejich organizmus 

nepotřebuje velké množství k tomu, aby si na nějakou látku zvykly. „Existuje zde vyšší riziko 

otrav s ohledem na nižší toleranci, menší zkušenost a sklon k riskování, který je v dospívání 

častý23“. Dospívající a děti nemají zkušenosti, jaké množství drogy, alkoholu nebo nikotinu je 

pro jejich organismus zvládnutelný. Dále se také nebojí vzít větší množství návykové látky, 

protože netuší, jaké přijdou účinky. „Z podobných důvodů je zde i vyšší riziko nebezpečného 

jednání pod vlivem návykové látky24“.  

Jinými slovy ztratí zábrany a v tu chvíli pro ně není nic nemožné a ničeho se nebojí. 

„U dětí a dospívajících závislých na návykových látkách nebo je masivně zneužívajících bývá 

patrné zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji25". Nejvíce je patrné zaostávání v oblasti 

vzdělávání. Jedinci se přestávají učit, protože to pro ně už není priorita a nepokládají to 

za důležité. Dále se objevuje zaostávání v citovém zrání. Jsou ke svému okolí arogantní, 

nezajímají je problémy druhých, mají problém se sebeovládáním, jsou citově nestálí. Časté 

bývají rychlé změny nálad, které nemají zjevnou příčinu, výbuchy vzteku a agresivní chování. 

„I pouhé experimentování s návykovými látkami je u dětí a dospívajících spojeno s většími 

problémy v různých oblastech života“ 26.  

Za nejvíce rizikové oblasti se považují rodina, škola a také trestná činnost. Člověk, který 

je závislý na nějaké látce obvykle rodinu odsunuje na okraj svého zájmu, nekomunikuje, 

neúčastní se rodinného života a členům rodiny lže a vymýšlí si různé historky. Přestože se rodina 

závislému snaží pomoci, protože vidí, že je něco v nepořádku, bere jejich starost jako přítěž. 

Problém ve škole byl už zmíněn. V takovýchto případech se neobjevují problémy pouze 

s učením a prospěchem, ale problémy se záškoláctvím, trestnou činností ve škole – například 

okrádání spolužáků a další. Trestná činnost je u závislých v každém věku velmi častá. Jelikož 

děti nemají peníze na drogu nebo jinou látku, obstarávají si je trestnou činností v podobě krádeží 

mobilních telefonů, peněženek, vybírání peněženek rodičů a další. „Je zde také častější tendence 

zneužívat širší spektrum návykových látek a přecházet od jedné ke druhé nebo zneužívat více 

látek současně27“.   

Velmi častým příkladem je konzumace alkoholu spolu s nějakou drogou, například 

s kouřením marihuany. Takováto kombinace může být pro dítě velmi nebezpečná a může 

                                                 
23 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
24 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
25 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
26 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
27 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
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způsobit i zástavu srdce. Také je zde velké riziko otravy. „Recidivy závislostí jsou u dětí 

a dospívajících časté, dlouhodobá prognóza však může být podstatně příznivější, než jak by 

naznačoval často bouřlivý průběh. Důvodem je přirozený proces zrání, který je tichým 

spojencem léčebných snah28“  . Je časté, že děti v určitém věku často požívají návykovou látku, 

ale postupem času si uvědomí, že to není způsob života, který by je naplňoval. Také to může být 

vlivem lepší společnosti, do které se dostane například po přestupu do nové školy.        

5.2 Drogy a jejich dopad na zdraví dít ěte a dospívajících  
Skupina drog se obvykle rozděluje na několik skupin a každá skupina má rozdílné účinky 

a dopady na zdraví.  

a) Opiáty - patří mezi ně například heroin a braun. Utlumují centrální nervovou soustavu, 

zpomalují srdeční činnost a snižují krevní tlak. Toto může vést až k úplné zástavě srdce. 

Při delším užívání se snižuje obranyschopnost imunitního systému a tělo je tak náchylné 

k různým infekcím. Jedinec trpí nespavostí, často trpí depresí a halucinacemi.  

b) Stimulační drogy - např. kokain či pervitin. Zvyšují tlak, zvyšují tepovou frekvenci, 

zahánějí únavu a pocit žízně a hladu, což může vést k vyčerpání organismu. Drogy způsobují 

halucinogenní stavy, při kterých jedinec ztrácí zábrany a může si tak svými činy ohrozit život. 

c) Halucinogenní drogy - např. durman, lysohlávky a LSD. Zvyšují krevní tlak a tep, 

mohou způsobit doživotní poškození jater či ledvin a také se v případě častého užívání mohou 

objevit stavy psychické nestability. 

d) Konopné drogy - hašiš či marihuana. Při delším užívání drogy způsobují zhoršení 

krátkodobé paměti a neschopnost soustředit se. Mohou způsobit i zhoršení psychického stavu 

a stavy deprese a úzkosti. 

e) Těkavé látky - například benzín, toluen, rajský plyn. Při užívání může dojít 

k bezvědomí, zástavě srdce a i smrti. Dochází k poruše chování, k labilitě, člověk se stává 

bezdůvodně agresivním, ztrácí zájem o okolí a dochází i k trvalému poškození mozkových 

buněk. Jedinec má trvale poškozená játra a ledviny a protože se látky dostávají do těla 

vdechováním, často dochází k poleptání dýchacích cest. 

d) Analgetika, sedativa - např. Rohypnol, Diazepam. Při dlouhodobém užívání způsobují 

trvalé poškození jater, ledvin a trávícího traktu29. 

                                                 
28 Nešpor K.: Kouření, pití, drogy. Portál, 1995. str 54 
29 Kalina, K. a kol.:Drogy a drogové závislosti.3. kapitola. Publikováno 12.10.2004.[Cit.15.2.2011]< 
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/ucebnice_drogy_a_zavislosti/3_ rozdeleni_a_ucinky_ 
navykovych_latek> 
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5.3 Alkohol a jeho dopad na zdraví d ětí a dospívajících  
Alkohol řadíme mezi látky tlumivé, stejně jako např. barbituráty, ačkoliv jeho účinky 

jsou velmi rozmanité. Žádná jiná droga nenabízí tak široké spektrum účinků, jako alkohol, který 

poskytuje chuťové požitky, dodává vodu, a v jistém smyslu i živiny, ale především je 

vyhledáván pro své působení na psychiku. Alkohol také patří do skupiny společensky 

tolerovaných drog a společnost tuto drogu nebere jako drogu, která by mohla poškodit zdraví. 

Právě proto je tato návyková látka tak nebezpečná nejen pro děti a mládež. Účinky alkoholu jsou 

pro většinu společnosti příjemné. Navozuje dobrou náladu, odstraňuje pocit úzkosti a také stud. 

Alkohol uspává a celkově utlumuje funkci centrální nervové soustavy.   

U dětí a mladistvých se vytváří závislost na návykových látkách velmi rychle. Zatímco 

u dospělých může trvat vytváření závislosti několik let, u dětí je doba vytváření závislosti 

zkrácena na měsíce. Organismus dítěte je totiž v době zrání odlišný od organismu dospělého 

člověka. Zrání není rovnoměrné a proto jsou zde odchylky od vývoje jednotlivých jedinců větší.  

„ Jelikož alkohol se do organismu dostává trávicím ústrojí, hraje zde roli motilita trávicí 

trubice, která může značně ovlivnit vstřebávání každé substance, tedy i alkoholu.  Vstřebávání 

a distribuce alkoholu je dále ovlivňována regionálními průtoky krve, hodnotami plazmatických 

bílkovin, které jsou pro různý věk dětí různé, zvláštnostmi udržování acido -bazické rovnováhy, 

množstvím vody v organismu, které je v dětském věku vyšší a postupně se snižuje, rozsahem 

tukové tkáně, která se v průběhu dětství a dospívání mění30“.  

Další faktory jsou velikost a zralost různých orgánů. Mezi nejdůležitější patří mozek, 

játra a ledviny. Další vlivy, které působí na vstřebávání alkoholu jsou vlivy biologické, 

mezi které patří tělesná hmotnost, výška a také objem krve, který koluje v těle. Hmotnost 

se ve vývinu mění velmi rapidně, jedinec ve vývinu může přibrat za několik let dvojnásobek své 

hmotnosti. Zátěž na organismus je tedy tomto období velmi vysoká.  

Pokud dospívající jedinec požívá alkohol pravidelně delší dobu, může dojít 

až k chronickému alkoholismu, který s sebou přináší spoustu dalších rizik. Například oslabení 

vůle, citová labilita, zhoršení paměti, zraku, poruchy vnímání, ale upadá i duchovní život. Další 

projevy chronického alkoholismu jsou podobné jako u dospělých. Asociální jednání, 

neschopnost citového vztahu, neschopnost účastnit se společenského života, zhoršení prospěchu 

ve škole nebo pracovní morálky a další.  

Jedním z velmi závažných poškození dítěte alkoholem je takzvaný fetální alkoholový 

syndrom. Tento syndrom může vzniknout, pokud žena v těhotenství pije často a ve větší míře 

alkohol. Zdravá dávka alkoholu u těhotné ženy není známá a proto se doporučuje ženám 

v období těhotenství abstinovat. Alkohol poškozuje plod a to především v prvních týdnech 

                                                 
30 Kvapilík J., Svobodová A.,kol: Člověk a alkohol. Avicenum, Praha 1985. str 82 
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těhotenství. Dítě, které se s tímto syndromem narodí může mít poškozenou centrální nervovou 

soustavu, má problémy s koordinací, je menšího vzrůst a celý jeho tělesný vývoj je dále 

opožděný. Dítě má většinou problémy s učením, mohou se objevit poruchy chování 

nebo dokonce lehká mentální retardace31.         

5.4 Kou ření a jeho dopad na zdraví d ětí a dospívajících  
Nikotin sám o sobě je prudký jed, který už v malých dávkách může způsobit vážné 

zdravotní komplikace nebo dokonce smrt. Děti kouří především proto, aby se cítily jako dospělí, 

aby si zvýšily sebevědomí a v častých případech také proto, aby se začlenily do party. Závislost 

u kuřáků způsobuje látka nikotin, ostatní látky, které v cigaretě jsou, mají rakovinotvorné účinky.  

„Nikotin se do těla kuřáků dostává sliznicemi – je jimi absorbován; odbourává 

se po 3 až 4 dnech v játrech. Letální, tj. smrt vyvolávající dávka nikotinu je 50mg, jedna cigareta 

v průměru obsahuje 1 – 2 mg nikotinu32“  . Otrava se projevuje závratěmi, bledostí, střevními 

potížemi, pocením. Další jev může být takzvaná chronická otrava. „Chronická otrava organismu 

nikotinem se nazývá nikotinismus. Dochází k němu tehdy, kouří – li kuřák více než 20 cigaret 

denně33“.     

6 Tvorba preventivních program ů 

6.1 Školní metodik prevence  
Funkce školního metodika prevence je stanovena ve vyhlášce č. 72/2005 o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Činnost školního metodika prevence 

spočívá ve třech základních oblastech. V oblasti poradenské, informační a také v metodické 

a koordinační činnosti. V oblasti poradenské se zaměřuje na vyhledávání žáků, kteří vykazují 

projevy sociálně patologického chování a žáků, kteří mohou být ohroženi sociálně patologickými 

jevy. Metodik poskytuje poradenskou činnost žákům a jejich rodičům a v případě potřeby 

zajišťuje spolupráci s odborným pracovištěm.  

 Metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli, ve třídě podchycuje náznaky sociálně 

patologického chování a snaží se zamezit dalšímu rozvoji sociálně patologických jevů. Pokud 

do školy nastoupí žák se specifickými poruchami chování, metodik má na starosti přípravu 

podmínek pro integraci takového žáka a zajišťuje spolupráci školy a speciálních center 

při vzdělávání tohoto žáka.  

                                                 
31 Kvapilík J., Svobodová A.,kol: Člověk a alkohol. Avicenum, Praha 1985. str 82 
32 Pokorný V., Telcová J., Tomko A.: Patologické závislosti.Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, Brno 
2002. str 81 
33 Pokorný V., Telcová J., Tomko A.: Patologické závislosti.Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, Brno 
2002. str 82 
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Mezi oblast informační patří poskytování odborných informací a znalostí z oblasti 

sociálně patologických jevů, informování pedagogů o nových programech, možnostech, které 

mohou při výuce využít a také o odborných seminářích. Dále se metodik snaží získávat nové 

informace z oboru, především na školeních a z odborných publikací. Provádí vyhodnocení 

výsledků preventivních programů, které na škole probíhají a snaží se zvýšit jejich efektivitu. 

Dále si vede databázi pracovníků, kteří spolupracují na realizaci preventivních programů jako 

například policie, odbory sociální péče, odborníci v oboru, speciálně – pedagogická centra 

a poradny, neziskové organizace a další. 

 Metodická a koordinační činnost spočívá především v tvorbě a realizaci preventivních 

programů. Metodik je zodpovědný za vytvoření programu a dále za dohlížení na realizaci 

programu. Metodik se účastní aktivit zaměřených na prevenci a také je organizuje. Koordinuje 

vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a sám se také stále vzdělává. Dále 

se zaměřuje na otázky multikultury a na integraci žáků – cizinců do vzdělávání. V této oblasti 

se koncentruje především na prevenci rasismu a xenofobie. Zajišťuje spolupráci školy 

a odborných pracovišť, příslušných orgánů státní správy, poraden a dalších pracovišť v regionu. 

V případě potřeby tato pracoviště kontaktuje a intenzivně s nimi pracuje na vyřešení problému.  

 Školní metodik prevence shromažďuje údaje o žácích, kteří jsou v odborné péči v rámci 

prevence sociálně patologických jevů. Tyto údaje musí být shromažďovány a ukládány 

v souladu s ochranou osobních údajů. Také si vede písemné záznamy, kterými může doložit 

činnost školního metodika prevence. Záznamy musí obsahovat obsah a rozsah preventivní 

činnosti a také případná opatření, která byla v této oblasti vydána34. 

6.2 Preventivní program v mate řských školách  
Preventivní program pro mateřské školy má být součástí školního vzdělávacího 

programu, který je vytvořen dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento 

Rámcový program je vydán MŠMT v § 4 zákona č. 561/2004 Sb.35, který je realizován ve znění 

dalších předpisů. Rámcový vzdělávací program udává cíle výchovy a vzdělávání, pojednává 

o zásadách a formách edukace a také sjednocuje cíle a zásady všech mateřských škol a tím 

umožňuje zachování společného rámce vzdělávání. Preventivní program se nemusí řídit jen 

podle Rámcově vzdělávacího programu, ale může využívat různé zdroje z doporučení MŠMT.  

                                                 
34MŠMT. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských  
zařízeních. Publikováno 17.2.2005 [Cit.1.4.2011]<http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1> 
35 MŠMT. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)[Cit. 1.4.2011]<http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf> 
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6.3 Složky, které se podílejí na vytvá ření preventivního programu pro MŠ 36 
a) Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program se kapitolou prevence zabývá v části týkající 

se psychosociálních podmínek a spoluúčasti rodičů na vzdělávání. Při správném naplňování 

psychosociálních podmínek pedagogové respektují individuální potřeby dětí, chovají se k nim 

nenásilně, navozují klid a pohodu a pedagogové děti zbytečně nestresují spěchem a napjatou 

atmosférou. Tato zásada je velmi důležitá pro zdravou atmosféru v kolektivu a k předcházení 

agresivního chování dětí.  

Nejdůležitější zásadou v této části programu je systematické věnování se vztahům dětí 

ve třídě a tím také ovlivňování jejich budoucí pozitivní vývoj ve společnosti. Tato zásada je 

důležitá pro prevenci sociálně patologických jevů a bere se jako stěžejní při vytváření 

preventivních programů. Velmi důležitý je i styl výuky a chování pedagoga, který by měl být 

dětem vzorem.  

V části, která pojednává o spolupráci mateřské školy a rodičů je podstatná zásada podílet 

se na chodu školy. Rodiče by měli mít možnost zapojovat se do dění v mateřské škole, účastnit 

se různých akcí a být dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje. Pokud mají rodiče 

zájem, mohou se podílet na vytváření školních programů a tím také na preventivních 

programech.  

Aby správně fungovaly tyto zásady je potřeba, aby vztah mezi pedagogy a rodiči byl 

postaven na vzájemném respektu a partnerství obou subjektů 37.  

b) Program Škola podporující zdraví pro MŠ 

Program Škola podporující zdraví38 ( dále jen ŠPZ) je metodika, která je v souladu 

se zásadami Strategie prevence sociálně patologických jevů. Tento program byl vytvořen 

na základě myšlenky, že každý člověk v Evropě má být vzděláván ve zdravé škole. Filozofie 

tohoto programu vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví člověka není ovlivňováno jen 

nemocemi, ale také vlivy jako je vnitřní pohoda, psychický klid, dobré sociální zázemí a další 

podmínky, které jsou ve společné interakci. Jedná se tedy o složitý komplex mnoha vlivů, 

na které je nutno pozitivně působit. Toto působení je převážně v rukou pedagogů a rodičů, proto 

se tento program zaměřuje právě na školu. 

                                                 
36 Poznámka: Jednotlivé programy mohou být determinovány různými neziskovými sdruženími a organizacemi, 
které spolupracují se školami. V každém regionu působí jiné organizace, proto je nezahrnuji do textu. 
 
37 MŠMT. Rámcový vzdělávací program. Publikováno 1.4.2005 [Cit.11.3.2011]<http://www.msmt.cz/vzdelavani/ 
skolskareforma/ramcovevzdelavaciprogramy?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1
vac%C3%AD+program  
38MŠMT. Rámcový vzdělávací program. Publikováno 1.4.2005 [Cit.11.3.2011]<http://www.msmt.cz/vzdelavani 
/skolskareforma/ramcovevzdelavaciprogramy?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A
1vac%C3%AD+program> 
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Historie programu ŠPZ sahá do roku 1990, kdy se začala vytvářet evropská databáze 

škol, které se k tomuto programu přidaly. Tento program také od začátku podporují organizace 

jako je WHO, Rada Evropy a Komise Evropské unie. V současnosti má ŠPZ členy ze 43 zemí. 

Česká republika byla v programu mezi prvními účastníky a již v roce 1993 bylo do programu 

zapojeno 94 škol. V průběhu let se program rozšířil i na mateřské školy a v dnešní době 

se v České republice programu účastní 95 mateřských škol, 112 základních škol, 6 středních 

škola a 7 speciálních  praktických škol.  

Cíle tohoto programu jsou stanoveny jako životní kompetence, které se snaží program 

rozvíjet tak, aby dítě tyto kompetence uznávalo po celý život.  

K první klíčové životní kompetenci patří porozumění pojmu zdraví jako celku, znát 

potřebné informace o zdraví, zdravotních výrobcích a službách. Další kompetence se vztahuje 

k životním prioritám a především k prioritě zdraví. Následující dvě kompetence se týkají 

způsobu života, vlastního chování dítěte a plánování si vlastního života. Člověk by si měl klást 

životní cíle, měl by se stále vzdělávat a učit se novým věcem a umět se chovat tak, 

aby podporoval své zdraví a vyhýbal se zdravotním rizikům. Další kompetence je zaměřená 

na posilování psychické odolnosti, být rezistentní vůči negativním vlivům a škodlivým 

závislostem. Toto je nejdůležitější kompetence, která se vztahuje k preventivním programům. 

Poslední dvě kompetence se zaměřují na dovednosti spolupráce, komunikace a také 

na spolupodílení při tvorbě zdravého prostředí pro celou společnost.  

Výše zmíněné cíle jsou obecné cíle a kompetence, kterými se program zabývá. ŠPZ má 

ale vytyčené i konkrétní programy pro mateřské, základní a střední školy. Zásady pro mateřské 

školy jsou: pedagog podporující zdraví, věkově smíšené třídy, rytmický řád života a dne, zdravá 

výživa, tělesná pohoda a volný pohyb, spontánní hra,podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální 

prostředí, participativní a týmové řízení, partnerské vztahy s rodiči, spolupráce mateřské školy se 

základní a začlenění mateřské školy do života obce. 

 Pro tématiku prevence sociálně patologických jevů je nejdůležitější zásada bezpečného 

sociálního prostředí. Pod touto zásadou by se měly skrývat preventivní programy, akce, které by 

toto téma více otevíraly a především je důležitá svědomitá práce pedagogů, kteří by se měli 

snažit, aby děti tomuto tématu porozuměli a ztotožnili se se zásadami. K tomuto programu jsou 

vydávány metodické příručky, které pomáhají pedagogům a rodičům naučit děti orientovat se 

v této problematice39.  

Při preventivním působení na předškolní děti je také možno využít různých alternativních 

směrů jako je Waldorfská škola, Daltonská škola, škola Montessori a další. Dále mohou 

                                                 
39Státní zdravotní ústav. Škola podporující zdraví.[Cit.10.12.2010]< http://www.program-spz.cz/co-je-program-
skola-podporujici-zdravi> 
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mateřské školy využívat i alternativu k preventivnímu programu a to například program "Začít 

spolu". 

c) Začít spolu 

Program „Začít spolu“ je mezinárodně znám jako „Step by step“. Vznikl v devadesátých 

letech v USA. V České republice se realizuje jako součást Projektu podpory vzdělávání – Open 

Society Fund. 

Východiska programu jsou především důraz na rozvíjení potenciálů dětí, na úctu k dětem, 

na respektování dítěte a na vybudování důvěry mezi pedagogy a dětmi. Pedagog je dítěti 

partnerem a snaží se mu pomáhat na cestě k poznání.  

Hlavní záměry programu jsou účast rodiny v procesu učení, rozvíjení schopností 

a dovedností prostřednictvím plánovaných činností a vedení dítěte k samostatnému rozhodování.  

Hlavní cíle jsou učit se kritickému myšlení a rozpoznávání problémů, osvojit si zdravé 

životní zvyky, mít zájem o společnost a okolní prostředí a umět přijímat změny40.  

d) Spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií 

Mateřské školy mohou využívat služeb Policie ČR a Městské policie, které poskytují 

v rámci prevence sociálně – patologických jevů. Tato spolupráce probíhá především formou 

přednášek a praktických ukázek. Policie si vytváří vlastní preventivní programy, ve kterých 

se zabývá spoluprácí s mateřskými školami a základními školami41.   

6.4 Školní preventivní program pro základní školy  
Program pro základní školy je velmi detailně rozpracován a je kladen důraz na jeho 

dodržování a praktikování ve školách. Základními kompetencemi prevence je sociální 

kompetence, která rozvíjí odpovědnost za vlastní chování a také navazování sociálních vztahů. 

Další kompetencí je posilování komunikačních dovedností, to znamená zvládání stresu, 

neúspěchu, konfliktů, ale i adekvátní řešení problémů. Další kompetence se zabývají postojem 

k hodnotám a také formováním pozitivního klimatu ve skupině. Znamená to vytváření mravních 

a morálních hodnot, postojů ve společnosti, dále práce ve skupině a vytváření příjemné 

atmosféry bez stresu a tlaku.  

Preventivní programy jsou zařazeny i do mimoškolních aktivit jako jsou kroužky, kurzy, 

tábory a družiny. Školní preventivní program také rozděluje znalosti v této sféře podle věku 

žáků.  

                                                 
40 Gardošová J.: Začít spolu. Portál, Praha 2003. str 11.  
41 MŠMT. Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ. [Cit. 20.2.2011]<http://www.msmt.cz/socialni-
programy/skolni-preventivni-program-pro-ms-zs-skolska-zarizeni?highlightWords=%C5% A1koln%C3%AD+ 
preventivn%C3%AD+program> 
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Žáci v prvních třech třídách na prvním stupni znají rizika, která jsou spojená s pitím 

alkoholu, kouřením a braním drog, mají základní znalosti o zdravém životním stylu a vědí, jak 

odmítnout návykové látky.  

Ve třetím až pátém ročníku se tato problematika probírá o něco hlouběji. Žáci by měli 

znát činnosti, které podporují zdraví, měli by se umět orientovat v zákonech, které upravují 

kouření, pití alkoholu a zneužívání drog a také by měli umět vyhledat poradenskou pomoc v této 

oblasti. Také ví, že jednání jako například šikana, zastrašování, násilné projevy jsou protiprávní 

a mají povinnost toto jednání hlásit. Ví, kam se obrátit v případě ohrožení.  

Žáci v šestém až v devátém ročníků mají více informací a znalostí o způsobu chování 

v různých situacích, jsou učeni k tolerantnosti a respektování názorů jiných, jsou schopni 

diskutovat o návykových látkách a orientují se v právní oblasti návykových látek, dokáží 

vyhledat pomoc jako je například linka důvěry, ví, jak se zachovat v situacích, které ohrožují 

je nebo i cizí osobu a také ví, kam se v těchto situacích obrátit. Bezpečně se orientují 

v dokumentech upravujících sociálně – právní ochranu. Výše uvedené kompetence jsou znalosti, 

které by měli žáci mít a na kterých by se mělo stavět v pozdějším vzdělávání.  

Školní preventivní program se zabývá prevencí ze všech oblastí, v této práci bude zmíněn 

pouze program k prevenci kouření, pití alkoholu a zneužívání drog. Jedním z praktických 

nástrojů prevence jsou používána školní pravidla a třídní pravidla. Pravidla by měla být 

formulována v pozitivním smyslu, ne zákazy.  

Základní pravidla a všeobecně známá jsou pravidla ve školním řádu. Ve školním řádu 

by měla být také popsána pravidla co dělat při situacích, které se týkají sociálně patologických 

jevů. Dále jsou velmi důležitá pravidla soužití, která jsou většinou nepsaná, i když v nižších 

ročnících a především v první třídě tyto pravidla bývají vyvěšena na nástěnkách a je dáván důraz 

na jejich zapamatování. Těchto pravidel by nemělo být velké množství, měla by být srozumitelná 

a jasně formulovaná a je nutnost je často opakovat. V prevenci sociálně – patologických jevů je 

také velmi důležitá interakce s rodinou. Pokud vztah mezi školou a rodinou nefunguje, může zde 

být nějaký problém, kterému se rodiče chtějí vyhnout nebo se dostatečně nezajímají o svoje dítě 

a jeho školní výsledky42.   

 

 

                                                 
42 MŠMT. Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ. [Cit. 20.2.2011]<http://www.msmt.cz/socialni-
programy/skolni-preventivni-program-pro-ms-zs-skolska-zarizeni?highlightWords=%C5% A1koln%C3%AD+ 
preventivn%C3%AD+program> 
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6.5 Složky, které se podílí na tvorb ě preventivních program ů pro ZŠ 43 
a) Rámcový vzdělávací program 

Prevence je samozřejmě zapracovaná do Rámcového vzdělávacího programu. Témata 

preventivního působení se nejčastěji probírají ve vzdělávacích oblastech jako je člověk 

a společnost, člověk a jeho svět, člověk a příroda a člověk a zdraví.. Program pro základní školy 

je velmi detailně rozpracován a je kladen důraz na jeho dodržování a praktikování ve školách. 

Všechny tyto oblasti jsou svým způsobem s touto problematikou spojeny a je třeba, aby 

vyučující těchto oborů mezi sebou spolupracovali44.  

b) Škola podporující zdraví 

 I v základních školách může být preventivní program tvořen dle zásad Školy podporující 

zdraví. Podrobný popis viz strana 13. 

c) Strategie prevence sociálně - patologických jevů 

MŠMT vydává strategii prevence sociálně patologických jevů vždy na určité období. 

Poslední aktualizace byla provedena v červnu 2009 a platí až do roku 2012. Strategie MŠMT 

zaměřuje své cíle na primární prevenci a to především na prevenci skupin dětí a mládeže, 

pedagogických pracovníků, ale i sekundárních skupin jako jsou rodiče dětí a ostatní veřejnost.  

U cílové skupiny dětí a mládeže je důraz kladen na to, aby děti byly odpovědné za svoje 

chování a činy podle jejich věku. Pedagogičtí pracovníci by měli být kvalifikovaní, měli by mít 

znalosti z oboru psychologie a speciální pedagogiky. Také by pro děti měli být osobnostmi a tím 

se podílet na vytváření jejich osobností a představovat pro ně vzor.  

Rodiče dětí by se měli aktivně účastnit na vzdělávání dětí v této oblasti a podporovat 

akce, které školy v této oblasti pořádají. Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

se zaměřuje na předcházení rizikovému chování jako je například šikana, záškoláctví, násilí, 

závislost na náboženském extremismu, užívání návykových látek, dále se zabývá prevencí HIV 

a AIDS a dalšími nemocemi, které se šíří pohlavním stykem nebo krví a nemocemi způsobenými 

poruchou příjmu potravy. MŠMT v dokumentu také vyzdvihuje důležitost rozpoznání domácího 

násilí, týrání a zneužívání dítěte a také ochranu před ohrožováním mravní výchovy mládeže. 

Sekundární prevence je v této strategii jen vymezena, dále se o ní MŠMT nezmiňuje.  

     Dlouhodobé cíle, o které MŠMT usiluje jsou především vytvoření systému, který by sjednotil 

program primární a sekundární prevence, podpora preventivních programů a snaha o jejich 

rozvíjení, informační systém pro realizaci prevence a další. Velmi důležitým cílem je navýšení 

financí, které jsou do preventivních aktivit vkládány a dále také snaha vytvořit provázaný 

                                                 
43 Poznámka: Jednotlivé programy mohou být determinovány různými neziskovými sdruženími a organizacemi, 
které spolupracují se školami. V každém regionu působí jiné organizace, proto je nezahrnuji do textu. 
44 MŠMT. Rámcový vzdělávací program. [Cit. 18.2.2011]<http://www.msmt.cz/vzdelavani /skolskareforma/ 
ramcove-vzdelavaci-programy> 
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systém, který by propojoval resort školství s dalšími resorty, které s resortem školství 

spolupracují.    

     Celý dokument je ve shodě s "Bílou knihou45", s "Akčním plánem Evropské unie boje proti 

drogám" a také s cíli "WHO". Dokument tak vyplývá ze zkušeností, které byly v průběhu let 

nasbírány, ale i ze zkušeností školních výchovných poradců a koordinátorů prevence. Celý tento 

koncept je připraven tak, aby jej mohli následovat zařízení, která se zabývají prevencí sociálně 

patologických jevů, ale i školy a školská zařízení, různá sdružení a neziskové organizace46.      

e) Dokážu to?                      

Vzdělávací program „Dokážu to?“ je program pro jednotlivé pedagogy, ale i pro celé 

školy. Vznikl v roce 1998, jako jeden z prvních programů se zaměřením na prevenci sociálně 

patologických jevů. Program do školy zavádí osobnostní a sociální výchovu.  

Program se zaměřuje především na otevřenou komunikaci mezi učiteli a dětmi, na vedení 

k samostatnému myšlení a na motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání. Důraz je kladen 

na spolupráci rodičů a školy, na komunikaci mezi školou, rodiči a dětmi, na vzdělávání 

pedagogických pracovníků a na vytváření zdravého prostředí uvnitř školy47.  

f) Začít spolu 

 Prevence může být tvořena, stejně jako v mateřských školách, i podle programu Začít 

spolu. Program podrobně popsán na straně 14.  

g) Spolupráce Policie České republiky a školy  

Spolupráce policie ČR by neměla být navázána až při výskytu problémů, ale měla by být 

navázána včas, aby prevence byla účinná. Závazný pokyn č. 179/200248, který navazuje na zákon 

č. 359/199949, vydaný policejním prezidentem, upravuje systém práce a postupy Policie České 

republiky při odhalování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži. Dále upravuje 

spolupráci školských zařízení a Policie České republiky a také ukládá povinnost Policii České 

republiky zabývat se preventivními programy a pořádat akce na toto téma. Této problematiky 

se týkají především články číslo 3, 4, 5, 6 a 11.  

                                                 
45MŠMT. Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. 
Publikováno 4.12.2002 [Cit. 15.12.2010]<http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-
vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-
a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol> 
46MŠMT. Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a  školská zařízení. Publikováno 12.1.2001 [Cit.20.2.2011] 
<http://www.msmt.cz/socialni-programy/skolni-preventivni-program-pro-ms-zs-skolskazarizeni?highlightWords= 
%C5%A1koln%C3%AD+preventivn%C3%AD+program> 
47 Program Dokážu to?<[Cit.10.11.2010]<http://www. dokazuto.cz/> 
48 Policie ČR. Protidrogová prevence[Cit.31.1.2011]<http://www.policie.cz/clanek/protidrogova-prevence-
800744.aspx> 
49 Portál veřejné správy ČR. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999[Cit.1.3.2011]<http:// 
portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=359/1999> 
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V článku č. 3 je důležitý především odstavec 2, který ukládá povinnost být v kontaktu 

s orgány sociálně-právní ochrany, se školami, školskými zařízeními a všemi subjekty působící 

v oblasti péče o děti jako jsou výchovné ústavy, zájmové kroužky a další. Od těchto institucí 

by měli policejní specialisté získávat informace a podílet se na preventivní péči.  

Článek 4 se týká policejních specialistů na okresních a městských ředitelstvích. Téma 

prevence se zmiňují v části d, e, g, ve kterých je uložena povinnost spolupracovat se školskými 

zařízeními a podílet se na plnění úkolů v této problematice. Článek č. 5 je zaměřen na specialisty 

na správách krajů a správě hlavního města Prahy. Části d) a f) ukládají povinnost organizovat 

preventivní akce, specialisté navrhují prevenci v rámci kraje a mají podíl na realizaci této 

prevence. Také poskytují pomoc v této oblasti.  

Další článek, který se zabývá prevencí je č. 6. Zde se mluví o specialistech 

na pracovištích policejního prezidia, kteří mají za úkol ve spolupráci s MŠMT, Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra hledat nové postupy 

a formy při vytváření preventivních programů. V případě potřeby spolupracují i s jinými orgány. 

Poslední článek, který se prevence týká je článek č. 11, který upravuje formu spolupráce 

policejních orgánů a dalších institucí. Policisté se účastní především jako členové komisí, 

které se zabývají prevencí a také se účastní akcí, které jsou k prevenci pořádány.  

 
     Další aktivitou, kterou policie přispívá k prevenci sociálně – patologických jevů 

je "Preventivní informační skupina Policie České republiky50" (dále jen PIS). Tato skupina je 

zřizována při okresní nebo městských ředitelství policie ČR. Tyto skupiny vytváří preventivní 

programy podle situace oblasti, ve které působí. Skupina je informována o bezpečnostní situaci 

dané oblasti a v této oblasti se také dále vzdělává. Poskytuje služby nejenom informační, 

ale i poradenské. Školy mohou využít jejich informačních služeb a požádat o přednášky, které 

poskytují. Nejčastěji se jedná o přednášky, které mají nějakou spojitost s danou oblastí 

nebo přednášky na aktuální téma.  

Cílem této skupiny je začlenit se do systému prevence v dané oblasti  to nejen v sekci 

školství, ale i pořádat přednášky pro občany oblasti. Tato skupina vznikla v roce 1996 a první 

takové pracoviště bylo zřízeno v Plzni. V dnešní době je snaha o zřízení těchto skupin při všech 

okresních či městských ředitelství.       

                                                 
50Ministerstvo vnitra ČR. Preventivně informační skupiny Policie ČR. [Cit. 
1.4.2011]<http://www.mvcr.cz/clanek/preventivne-informacni-skupiny-policie-cr.aspx> 
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     Je zde také dokument, který vydává Ministerstvo vnitra – Strategie prevence kriminality 

na rok 2008 – 201151. Tento dokument také upravuje spolupráci škol a Policie ČR a udává 

příslušným úřadům a pracovištím povinnosti, které z dokumentu vyplývají. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Ministerstvo vnitra ČR. Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011.[Cit. 19.9.2010]<http:// aplikace.mvcr 
.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf> 
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B  PRAKTICKÁ ČÁST 

7  Výzkumné šet ření 
V návaznosti na literární rešerši bude provedeno šetření na dvou mateřských 

a dvou základních školách v Novém Městě nad Metují. Šetření bude zaměřeno na názor rodičů, 

učitelů a žáků na preventivní programy a také na zkušenosti dětí s návykovými látkami. 

7.1 Cíl 
Zjistit názor učitelů, rodičů a žáků na smysl preventivních programů v mateřských 

a základních školách v Novém Městě nad Metují.  

Předpoklad: Všichni učitelé budou považovat preventivní programy za velmi důležité, protože 

v některých případech je škola jediný zdroj, kde se žáci dozví o sociálně patologických jevech.  

60 % rodičů si bude myslet, že preventivní programy mají smysl, protože  si myslím, že rodiče 

v tomto ohledu spoléhají spíše na školu než na informace z domova. 30 % žáků bude pokládat 

preventivní programy za důležité. Podle mého názoru si většina žáků myslí, že mají dostatečné 

množství informací o drogách, alkoholu a kouření z internetu a z televize a škola jim nepřinese 

už nic nového. 

7.2 Metodologie výzkumu  
Ve výzkumu, který byl realizován na dvou základních školách a dvou mateřských 

školách v Novém Městě nad Metují, jsem použila následující metody: 

a) Metodu obsahové analýzy textu  

Touto metodou byly zkoumány školní preventivní programy a další materiály, se kterými 

při prevenci školy pracují. Podle předem připravených kritérií jsem provedla analýzu 

preventivních programů, zhodnotila je a provedla jsem porovnání se školou číslo 2.   

 Kritéria: - Kdo tvoří program 

     - Cíle 

     - Realizace programu – na 1.stupni 

        - na 2.stupni 

     - Metodické pomůcky 

     - Instituce podílející se na realizaci programu  

Dále jsem zkoumala preventivní program pro Nové Město nad Metují a to podle následujících 

kritérií:  - Autor programu 

   - Cíle programu 

   - Rizikové skupiny ve městě 

   - Realizace programu 
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  - Spolupráce s institucemi 

 b) Metodu rozhovoru s metodikem prevence  

Rozhovor byl veden na základě strukturovaných otázek. Na otázky jsem se ptala ústně 

a odpovědi jsem si zapisovala formou poznámek. Na doplňující otázky jsem se neptala, pokud 

bylo třeba, připomněla jsem metodikovi znění otázky. Celý rozhovor jsem interpretovala podle 

vlastních poznámek.  

Otázky: 1. Jaké preventivní programy probíhají na vaší škole? 

   2. Jak realizujete preventivní programy?   

   3. Jak často se zabýváte prevencí?  

   4. Myslíte si, že prevence má smysl? 

   5. Objevily se ve vaší škole nějaké problémy spojené s touto problematikou? 

   6. Zajímají se rodiče o tuto problematiku? 

   7. Zajímají se žáci o prevenci sociálně – patologických jevů? 

c) Metodu pozorování  

Pozorování jsem prováděla při pobytu ve škole. Zaměřila jsem se na postoj metodika 

k prevenci a zájem o vykonávání této funkce.  

Poznámka:  

Pozorování v Mateřské škole Krčín jsem měla možnost provádět i v lednu v roce 2009 v rámci 

studia. Ve škole jsem strávila jeden den a měla jsem možnost zúčastnit se výuky.  

d) Metodu dotazování 

Vytvořila jsem dotazníky a rozdala je ve dvou základních a mateřských školách v Novém 

Městě nad Metují. V kategorii rodičů a žáků jsem rozdala vždy 25 dotazníků pro každý ročník. 

V kategorii učitelů jsem vzhledem k velikosti škol rozdala 15 dotazníků. V Mateřské škole Krčín 

jsem rozdala 5 dotazníků pro učitele a v Mateřské škole Rašínova jsem nechala 14 dotazníků 

k vyplnění. Vyplněné dotazníky jsem vyhodnotila a odpovědi zpracovala do grafů. Dotazníky 

pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny v příloze. 

7.3  Dílčí cíle k šet ření ve dvou základních a mate řských školách  
A) Dílčí cíl k šetření informovanosti rodičů dětí v mateřské škole 
Cíl A 

Cílem je zjistit, jestli mateřská škola dostatečně informuje rodiče o preventivních 

programech, názor rodičů na důležitost preventivního programu a jestli si rodiče s dětmi doma 

povídají o alkoholu, drogách a kouření.  

Hypotézy: 

- 1A 70 % rodičů odpoví, že jsou dostatečně informování, protože škola pořádá informační 

schůzky pro rodiče a rodiče si mohou sjednat individuální schůzku sami.  
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- 2A Myslím si, že 80 % rodičů bude považovat preventivní programy za důležité, protože 

v dnešní době je kladen důraz na informovanost dětí.  

- 3A 40 % rodičů si doma s dětmi o problému drog, alkoholu a kouření povídá, protože tato 

témata jsou v dnešní době považována za důležitá. Také proto, protože se s nimi děti setkávají 

na každém kroku.  

B) Dílčí cíl k šetření mezi učiteli v mateřské škole 
Cíl B 

Cílem je zjistit, jestli ve škole probíhají preventivní programy, zda pedagogové pokládají 

preventivní programy za důležité a zda škola informuje rodiče o preventivních programech. Dále 

jestli se rodiče sami zajímají o preventivní programy a zda mají děti nějaké informace o drogách, 

alkoholu a kouření ještě před tím, než se je dozví v mateřské škole.  

Hypotézy: 

- 1B V obou mateřských školách budou probíhat preventivní programy, protože preventivní 

program je součástí kurikula pro mateřské školy. 

- 2B Všichni pedagogové budou pokládat preventivní programy za důležité, protože z praxe 

vyplývá, že s prevencí se má začít co nejdříve. 

- 3B Myslím si, že škola informuje rodiče o preventivních programech. Škola má informovat 

rodiče o aktivitách, které s dětmi dělá.  

- 4B 40 % rodičů se bude zajímat o preventivní programy, protože si myslím, že jen malá část 

rodičů se zajímá o to, co jejich děti ve škole probírají.  

- 5B Myslím si, že 75 % dětí budou mít informace o alkoholu, drogách a kouření již z domova 

od rodičů.  

C) Dílčí cíl k rozhovoru s metodikem prevence v mateřské škole 
Cíl C 

Cílem je zjistit, jakým způsobem a jak často škola realizuje preventivní program, 

zda si metodik myslí, že prevence v tomto věku má smysl, jestli se ve škole objevil nějaký 

problém spojený se sociálně patologickými jevy a zda se rodiče o tuto problematiku zajímají. 

Hypotézy: 

- 1C Myslím si, že školy budou realizovat preventivní programy formou povídání a her s dětmi, 

protože to je jedna z nejpřijatelnějších forem pro malé děti.  

- 2C Předpokládám, že škola se bude zabývat prevencí každý týden.  

- 3C Metodik prevence bude považovat prevenci za smysluplnou, protože s prevencí se má začít 

už v takto nízkém věku. 

- 4C Myslím si, že žádný problém v souvislosti se sociálně patologickými jevy v mateřské škole 

nebyl.  



  

 - 29 - 

- 5C Myslím si, že rodiče se ze 40 % o preventivní programy zajímají.  

D) Dílčí cíl k šetření informovanosti rodičů dětí na 1. stupni ZŠ 
Cíl D 

Cílem je zjistit, zda rodiče ví o preventivním programu a zda je prevence podle nich 

účinná, jestli si myslí, že děti v tomto věku mají zkušenosti s návykovou látkou a zda byl ve třídě 

řešen nějaký problém s drogami, alkoholem nebo kouřením. Dále zda si rodiče povídají se svými 

dětmi o drogách, alkoholu, kouření a z jakého zdroje, podle názorů rodičů, čerpají děti nejvíce.  

Hypotézy: 

- 1D 50 % rodičů budou mít informace o preventivních programech.  

- 2D Myslím si, že 60 % rodičů budou považovat preventivní programy za účinné, protože jsou 

jedním z hlavních zdrojů informací.  

- 3D Myslím si, že 80 % rodičů si budou myslet, že děti v tomto věku nemají zkušenost 

s drogou, alkoholem nebo kouřením, protože jsou v příliš nízkém věku.  

- 4D Myslím si, že v 95 % rodiče odpovědí, že se žádný případ neřešil. V tak nízkém věku 

problémy v této oblasti většinou nebývají.  

- 5D 70 % rodičů si povídá s dětmi o této problematice, protože ji považují za důležitou.  

- 6D Myslím si, že rodiče uvedou nejčastěji jako zdroj internet, protože je nejvyužívanější 

a pro děti nejdostupnější. 

E) Dílčí cíl k šetření informovanosti rodičů dětí na 2. stupni ZŠ 
Cíl E 

Cílem je zjistit, zda rodiče ví o preventivním programu a zda je prevence podle nich 

účinná, jestli si myslí, že děti v tomto věku mají zkušenosti s návykovou látkou a zda byl ve třídě 

řešen nějaký problém s návykovou látkou. Také jestli je ve škole osoba, se kterou by mohli 

probrat problém s drogami, alkoholem nebo kouřením, pokud by jejich dítě takový problém 

mělo. Dále z jakého zdroje, podle názorů rodičů, čerpají děti nejvíce a zda si rodiče povídají 

se svými dětmi o drogách, alkoholu, kouření.  

Hypotézy: 

- 1E 70 % rodičů budou mít informace o preventivních programech. Dle mého názoru je v tomto 

věku kladen větší důraz na prevenci a tak i rodiče se o tento problém více zajímají. 

- 2E Myslím si, že 80 % rodičů budou považovat preventivní programy za účinné, protože jsou 

jedním z hlavních zdrojů informací a ve škole jsou častým tématem. 

- 3E Myslím si, že 95 % rodičů si budou myslet, že děti v tomto věku mají zkušenost s drogou, 

alkoholem nebo kouřením, protože někteří rodiče sami povolují dětem ve vyšších ročnících 

ochutnat alkohol.  
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- 4E Myslím si, že v 80 % procentech rodiče odpovědí, že se nějaký problém řešil. V tomto věku 

se problémy už vyskytují.  

- 5E Myslím si, že 90 % rodičů odpoví, že ve škole je osoba, kterou mohou v případě potřeby 

kontaktovat.  

- 6E Myslím si, že rodiče uvedou nejčastěji jako zdroj internet, protože je pro děti nejdostupnější 

a nejvyužívanější.  

- 7E Myslím si, že 90 % rodičů se s dětmi baví o drogách, alkoholu a kouření, protože v tomto 

věku mohou s těmito látkami přijít snadno do styku.  

F) Dílčí cíl k šetření informovanosti žáků na 1. stupni ZŠ 
Cíl F 

Cílem je zjistit, jestli žáci mají výuku zaměřenou na prevenci sociálně patologických 

jevů, zda mají nějakou zkušenost s návykovými látkami, jestli měl někdo ze spolužáků problém 

v této oblasti a jestli se svými rodiči o této problematice mluví. Dále také odkud žáci získávají 

nejvíce informací o této oblasti a zda je ve škole osoba, se kterou by diskutovali případný 

problém s návykovou látkou. 

Hypotézy: 

- 1F Myslím si, že všichni žáci odpoví, že výuku zaměřenou na prevenci mají. Prevence sociálně 

patologických jevů je zahrnuta do Rámcového vzdělávacího programu.  

- 2F Myslím si, že nikdo nebude mít zkušenost s drogou, 50 % žáků bude mít zkušenost 

s alkoholem a 30 % s kouřením.  

- 3F Myslím si, že 95 % procent žáků uvede, že se žádný problém ve třídě neřešil. V tomto věku 

děti většinou nemají velké zkušenosti s těmito látkami.  

- 4F Myslím si, že 80 % žáků odpoví, že doma s rodiči mluví o tomto tématu.  

- 5F Myslím si, že nejvíce žáků zvolí odpověď internet, protože to je v dnešní době 

nejdostupnější a nejmodernější způsob získávání informací.  

- 6F 80 % žáků bude vědět, koho mohou v případě potřeby kontaktovat.  

G) Dílčí cíl k šetření informovanosti žáků na 2. stupni ZŠ 
Cíl G 

Cílem je zjistit, jestli mají žáci nějaké zkušenosti s drogou, alkoholem a kouřením, jestli 

byl ve třídě řešen nějaký problém v souvislosti s touto problematikou, zda ve škole probíhá 

preventivní program a jestli jsou informace získávané ve škole pro žáky dostatečné. Dále odkud 

žáci získávají nejvíce informací a jestli žáci vědí, s kým si mohou ve škole v případě potřeby 

promluvit o tomto tématu.  
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Hypotézy: 

- 1G Myslím si, že 95 % žáků bude mít zkušenost s alkoholem, protože je v dnešní době 

ve společnosti velmi tolerován. 70 % žáků bude mít zkušenost s kouřením a 10 % žáků bude mít 

zkušenost s drogou.  

- 2G Myslím si, že 70 % žáků odpoví, že ve třídě se žádný případ neřešil.  

- 3G Všichni žáci odpoví, že preventivní program ve škole probíhá, protože je součástí kurikula 

pro druhý stupeň základní školy.  

- 4G Myslím si, že 80 % žáků odpoví, že informace pro ně jsou dostačující.  

- 5G Nejvíce budou žáci získávat informace z internetu.  

- 6G 90 % žáků odpoví, že vědí, s kým si mohou promluvit.  

H) Dílčí cíl k šetření mezi učiteli na 1. stupni základní školy 
Cíl H 

Cílem je zjistit, zda ve škole probíhají preventivní programy, jestli se zabývají prevencí 

ve své výuce a jejich názor na smysl prevence. Dále jaký je rozdíl mezi prevencí 

na 1. a 2. stupni, zda se setkali u dětí na 1. stupni se zneužíváním alkoholu, drog a tabáku, zda 

se žáci a jejich rodiče zajímají o tuto problematiku a názor učitelů na to, jestli si rodiče doma 

povídají s dětmi o této problematice.  

Hypotézy: 

- 1H Všichni pedagogové odpoví, že ve škole probíhá preventivní program. 

- 2H Předpoklad je, že 90 % pedagogů se zabývá prevencí ve výuce, protože preventivní 

programy zasahují do většiny předmětů. 

- 3H Myslím si, že 20 % učitelů se setkalo s problémem v této oblasti. Žáci na 1. stupni většinou 

nemají zkušenosti s těmito látkami. 

- 4H Předpoklad je, že 95 % pedagogů odpoví, že je rozdíl v prevenci na 1. a 2. stupni.  

- 5H Myslím si, že všichni učitelé odpoví, že prevence má smysl. 

- 6H Myslím si, že většina žáků se zajímá o preventivní programy a asi 40 % rodičů se zajímá o 

preventivní programy. 

- 7H Myslím si, že učitelé si ze 70 % budou myslet, že rodiče si s dětmi povídají o tomto 

problému. 

I) Díl čí cíl k šetření mezi učiteli na 2. stupni základní školy 
Cíl I 

Cílem je zjistit, zda ve škole probíhají preventivní programy, jestli se učitelé zabývají 

prevencí ve své výuce a zda se setkali u dětí na 2. stupni se zneužíváním alkoholu, drog a tabáku. 

Také jestli se žáci a jejich rodiče zajímají o preventivní programy a z jakých zdrojů nejvíce 

čerpají učitelé při výuce prevence.  
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Hypotézy: 

- 1I Všichni pedagogové odpoví, že ve škole probíhá preventivní program. 

- 2I Předpoklad je, že 95 % pedagogů se zabývá prevencí ve výuce, protože preventivní 

programy zasahují do většiny předmětů. 

- 3I Myslím si, že 80 % učitelů se setkalo s problémem v této oblasti. Žáci na 2. stupni většinou 

už mají nějakou zkušenosti s těmito látkami. 

- 4I Myslím si, že 50 % učitelů odpoví, že se rodiče o preventivní programy zajímají.  

- 5I Myslím si, že 75 % žáků se zajímá o preventivní programy.   

- 6I Předpokládám, že učitelé nejvíce čerpají z odborných knih, protože jsou nejspolehlivější. 

J) Dílčí cíl k rozhovoru s metodikem prevence v základní škole 
Cíl J 

Cílem je zjistit, jak škola realizuje preventivní programy, názor metodika na smysl 

prevence, jestli se ve škole objevily problémy spojené s touto problematikou a jestli se žáci 

a jejich rodiče zajímají o preventivní programy.  

Hypotézy: 

- 1J Předpoklad je, že škola realizuje program za pomoci organizací a institutů v regionu. 

- 2J Myslím si, že metodik prevence bude považovat preventivní programy za velmi důležité. 

- 3J Předpoklad je, že ve škole se objevilo několik problémů. Tento předpoklad vychází z dnešní 

situace, kdy kouří a pije alkohol velká část dětí na základních školách. 

- 4J Myslím si, že rodiče se z větší části o preventivní programy nezajímají. 

- 5J Předpokladem je, že se žáci zajímají o tento problém, protože je to něco, s čím se setkávají 

každý den. 

K) Díl čí cíl k rozhovoru s manažerem prevence v Novém Městě nad Metují 
Cíl K 

Cílem je zjistit, jak město realizuje preventivní programy a kolik nezletilých ve městě 

pravidelně pije, kouří a bere drogy.  

Hypotézy:  

- 1K Předpokladem je, že město spolupracuje se základními a mateřskými školami a také 

s institucemi v regionu.  

- 2K Předpoklad je, že 30 % nezletilých ve městě pravidelně kouří, 70 % pravidelně pije a nikdo 

pravidelně nebere drogy.  
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8 Mateřská škola Kr čín 
 
Tab. 9.1 Charakteristika Mateřské školy Krčín 

Zřizovatel Nové Město nad Metují  

Název školy od 1.1. 2009 - Základní škola a Mateřská škola Krčín. 

Ředitel Mgr. Jana Vitverová 

Uspořádání 

budovy 

Škola je tvořena jednou budovou, ve které se nachází prostory určené 

k dennímu programu, výdejna jídel a také k ní patří přilehlá zahrada.  

Velikost školy Škola má tři oddělení rozdělené podle věku. Je zde zapsáno 72 dětí. 

Spádová oblast 
Do mateřské školy chodí děti převážně ze spádové oblasti Krčín, což 

je jedna z okrajových částí Nového Města nad Metují. 

Počet 

zaměstnanců 

5 pedagog. pracovnic, zástupkyně ředitelky, 2 pracovnice úklidu. Do 

MŠ dochází kuchařky ze ZŠ Krčín, které vydávají obědy a svačiny.   

Školní vzd. prog. „Za poznáním krůček po krůčku“ 

 

8.1  Analýza školního preventivního programu v Mate řské škole Kr čín 
Autor programu 

Program vypracovává Mgr. Lenka Benešová, která vykonává funkci metodika prevence. 

Cíle programu 

Cíle programu jsou zaměřené na navazování pozitivních vztahů mezi dětmi a učitelkami, 

na všestranný rozvoj osobnosti, na výchovu k zodpovědnosti za zdraví vlastní a ostatních 

a na zvýšený kontakt a spolupráci s rodiči. 

Realizace programu 

Učitelky si povídají s dětmi přiměřenou formou během výchovných chvilek, které 

se konají vždy dopoledne a odpoledne. Učitelky se zaměří na téma zdraví, hygiena, výživa, 

rostliny a my, pohyb, vztah k ostatním, osobní bezpečí a prevenci kouření, alkoholu a drog.  

Metodické pomůcky 

Učitelky využívají materiály vydané Státním zdravotním ústavem od autora prim. MUDr. 

Karla Nešpora, CSc a publikace vydané MŠMT zaměřené na prevenci. 

Instituce, se kterými škola spolupracuje 

Škola spolupracuje především se ZŠ Krčín, DDM Nové Město nad Metují, s Městskou 

policií a se sociálním odborem při Městském úřadu v Novém Městě nad Metují. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

O vzdělávání pedagogických pracovníků se preventivní program nezmiňuje. 
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Propagace školy 

Mateřská škola se propaguje na svých internetových stránkách, na nástěnkách 

ve vestibulu školy a při dni otevřených dveří. 

Moje vlastní zhodnocení programu 

Preventivní program není vypracován velmi podrobně, ale zahrnuje všechna důležitá 

témata. V programu chybí informace o vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, 

na druhou stranu je tu dostatek informací o metodických pomůckách. Škola nemá vypracované 

konkrétní aktivity, které realizuje ve spolupráci s různými institucemi v regionu.     

8.2 Rozhovor s metodikem prevence v Mate řské škole Kr čín 
1. Jaké preventivní programy ve vaší škole probíhají?  

Náš preventivní program je zaměřen na prevenci kouření, drog, alkoholu, na ochranu 

zdraví, prevenci šikany. Zaměřujeme se na všestranný vývoj dítěte, na hygienu, zdravou výživu 

a také na dobrou atmosféru mezi dětmi.  

2. Jak realizujete preventivní programy? 

Buď využíváme různé materiály, které dostáváme od MŠMT, nebo formou diskuze. 

Občas využíváme akcí, které pořádá sousedící škola, se kterou jsme spojeni. Pokud s dětmi 

diskutujeme, začínáme nejprve malou anketou, ve které se ptáme dětí, co o konkrétní 

problematice vědí, jaký na to mají názor, co by se mělo, co by se nemělo. Pak teprve začínáme 

s dětmi konkrétně diskutovat. Pokud pracujeme s materiály, které máme k dispozici, 

tak si většinou k problematice něco povíme, po tom si přečteme buď nějaký krátký příběh, 

nebo si prohlédneme obrázky, popřípadě výuková CD.  

3. Jak často se zabýváte prevencí? 

Prevenci máme zařazenou do výuky a také se jí zabýváme, pokud se naskytne nějaké 

aktuální téma. Například nedávno přišel jeden chlapeček od zubaře, který mu vrtal zub. Děti to 

zaujalo a proto jsme si povídali o nutnosti čistit si zuby, o ústní hygieně a o důležitosti 

preventivních prohlídek u zubaře. Další příklad se odehrál v přilehlém parku, kde jsme byli 

na procházce a děti zde našly keř, ve kterém byly schované krabičky od cigaret, které tu měli 

žáci ze sousední základní školy. Ihned jsme na to reagovali a s dětmi jsme si povídali 

o škodlivosti kouření. 

4. Myslíte si, že prevence má v tomto věku smysl? 

Určitě. U nejmenších dětí prevenci nezařazujeme, ale u starších předškolních smysl má. 

U mladších většinou jen mluvíme o tom, co je dobré a co ne a u předškolních dětí se zabýváme 

prevencí formou dialogu. Děti se snažíme od sociálně patologických jevů tak, že jim vysvětlíme, 
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co všechno se může stát. Když to řeknu nadneseně, snažíme se jim trochu pohrozit, aby se těchto 

věcí bály a v budoucnu se jim vyhýbaly.  

5. Objevily se ve škole nějaké problémy spojené s touto problematikou? 

Jediné, co jsme tady řešili byla šikana. Skupina holek šikanovala některé děti. Přišlo se na to 

po stížnosti rodičů. Skupinka děti šikanovala velmi skrytě a dávala si pozor, aby je u toho nikdo 

neviděl. Po rozhovoru s dívkami a jejich rodiči byl problém vyřešen. 

6. Zajímají se rodiče o tuto problematiku? 

Většinou se rodiče o tyto problémy zajímají. Jsme jim k dispozici kdykoliv, ale většinou nemají 

moc času, ráno spěchají do práce, odpoledne zase rychle domů. Máme pro ně vyhrazené 

konzultační dny, a to vždy první pondělí v měsíci. Rodiče neproblémových dětí chodí většinou 

častěji než ti, se kterými potřebujeme probrat důležité záležitosti. Dále můžeme doporučit 

rodičům vhodnou literaturu, která jim pomůže se orientovat v dané problematice.   

8.3 Zhodnocení rozhovoru s metodikem prevence v MŠ Krčín 
S učitelkami a paní ředitelkou Mateřské školy Krčín jsem se neviděla poprvé. Byla jsem 

tam na jednodenní návštěvě minulý rok v lednu, kdy jsem měla za úkol, v rámci předmětu 

Předškolní pedagogika, provést pozorování v mateřské škole. Měla jsem zjistit, jak škola 

funguje, popovídat si s pedagogy a provést pozorování dítěte. Velmi mě zaujal jejich preventivní 

program a proto jsem se rozhodla, že svoji bakalářskou práci zaměřím nejen na základní školy, 

ale i na mateřské.  

 Ve škole jsem nejdříve rozdala dotazníky rodičům, kteří bohužel neprojevovali velký 

zájem, protože pár týdnů přede mnou vyplňovali dotazník na stejné téma, které vypracovala paní 

ředitelka Květuše Böhmová. Nakonec jsem ale rozdala 25 dotazníků.  

 Poté jsem vedla rozhovor s metodikem prevence. Paní učitelka byla velmi vstřícná 

a snažila se pečlivě odpovědět na všechny otázky. Ptala jsem se na preventivní programy, 

které ve škole jsou, na problémy s dětmi, na spolupráci rodičů se školou a také na její názor 

na prevenci v tak nízkém věku. 

 Preventivní program této školy mě opravdu nadchl. Učitelé využívají různé zdroje tak, 

aby to pro děti bylo zábavné, ale zároveň aby si z toho něco odnesly. Nejvíce mě zaujala kniha 

pohádek, ve které byly příběhy zaměřené na prevenci. Je v ní například povídka o zajíčkovi, 

který snědl divnou trávu a bylo mu špatně, o koťátkách, která přinesla mamince zelený mák 

a další. Myslím si, že to je velmi praktická věc pro učitele a srozumitelně vyložená problematika 

pro děti. 

 Při povídání si o rodičích mě příjemně překvapila jedna věc. Dozvěděla jsem se, 

že rodiče se školou většinou spolupracují a zajímají se o její činnost. Také mně paní učitelka 
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potvrdila takové nepsané pravidlo, že rodiče neproblémových dětí většinou chodí často 

a ti rodiče, se kterými by potřebovali vyřešit nějaký problém se kontaktu se školou vyhýbají.  

 S výchovnými problémy se tato mateřská škola často nesetkává. Paní učitelka mně 

vyprávěla o ojedinělých případech. Momentálně řeší výchovné problémy s jednou holčičkou, 

která chodí do předškolní třídy. Holčička je na svůj věk velmi inteligentní a bystrá, ale problém 

je v jejím chování k rodičům a dalšímu okolí. Občas mívá záchvaty vzteku, při kterých rozbíjí 

věci, sprostě nadává svému okolí a používá fyzické násilí. Tento stav trvá prakticky od dvou let 

a vina je především na straně rodičů, kteří její chování nechali zajít příliš daleko. Zkoušeli vše 

od domluv po zákazy a příkazy, ale nic nepomáhalo. Dokonce navštěvují psychologickou 

poradnu, ale výsledky nejsou dobré. Paní učitelka za tím vidí žárlení na mladšího sourozence. 

Dívka si svým chováním pravděpodobně vynucuje pozornost. Bohužel to občas přenáší 

i do školky, kde se čas od času stane, že v záchvatu křičí na ostatní děti nebo se velmi vzteká. 

Jiné problémy se ve školce nevyskytují.  

 Paní učitelka s prevencí v tomto věku plně souhlasí. Samozřejmě forma výuky musí 

odpovídat věku dětí. S nejmenšími dětmi si o prevenci nepovídají, spíše se zaměřují na to, co se 

má dělat, na co šahat, na co ne a podobně. U starších dětí je podle ní prevence důležitá a mělo by 

se s ní začínat už v tomto věku. U těchto dětí se pedagogové snaží reagovat na aktuální 

problémy. Když například na procházce narazí na prázdnou láhev od piva, mohou na to napojit 

povídání o alkoholu a také ochranu přírody. U těchto dětí je velmi důležité, aby si věci, které 

si mají dobře zapamatovat, prožily.    

 Hypotéza 1C se potvrdila. Škola realizuje prevenci formou, která je pro takto malé děti 

přijatelná. Další hypotéza se nepotvrdila. Škola se prevencí nezabývá pravidelně, ale spíše 

příležitostně. Hypotéza č. 3 se potvrzuje, metodička považuje prevenci v tomto věku za velmi 

důležitou, protože může děti v budoucnu odradit od experimentování. Další předpoklad se také 

potvrzuje, ve škole se problém spojený s návykovou látkou neobjevil. Poslední předpoklad 

se nepotvrzuje. Metodička tvrdí, že se rodiče z většiny o prevenci zajímají.    
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9  Mateřská škola Rašínova 
 
Tab. 10.1 Charakteristika Mateřské školy Krčín 

Zřizovatel Nové Město nad Metují  

Název školy Mateřská škola Rašínova 

Ředitel Mgr. Eva Rousková 

Uspořádání 

budovy 

Škola je tvořena dvěma budovami, ve kterých se nachází prostory 

určené k dennímu programu, jídelna a přilehlá zahrada. 

Velikost školy 
Škola má šest tříd, z nichž jedna je určena pro děti s lehkými vadami  

zraku. Je zde zapsáno celkem 145 dětí. 

Spádová oblast Do mateřské školy chodí děti převážně ze spádové oblasti Malecí. 

Počet 

zaměstnanců 

14 pedagogických pracovnic, zástupkyně ředitelky, ředitelka školy 

Školní vzd. prog. Školní vzdělávací program dle MŠMT pro Mateřské školy 

 

9.1 Analýza školního preventivního programu v Mate řské škole Rašínova  
Autor programu 

Program vypracovala ředitelka školy, Mgr. Eva Rousková. 

Cíle programu 

Hlavní cíle programu jsou naučit se umění správně rozhodovat, osvojit si prožitkové 

učení, umět říci ne, zapojit se do různých volnočasových aktivit a tím předcházet nudě a snižovat 

nebezpečí kontaktu se sociálně patologickými jevy. Oblasti prevence jsou dítě a tělo, dítě 

a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět.    

Realizace programu 

Program učitelé realizují formou rozhovoru s dětmi, diskusního kroužku, modelových 

situací a také pozitivním vzorem učitelů.  

Pomocí materiálu "Kafomet" učitelé probírají s dětmi tématické celky „Vím co mi škodí“, 

„Spolupráce s rodinou“, Šikula chce být zdravý“ a „Prevence kriminality“.  

Dále se ve škole mohou děti přihlásit do hasičského kroužku „Plamínek“, předplaveckého 

kurzu, výtvarného kroužku, pěveckého sboru, do kroužku hry na flétnu a na sportovní kroužek. 

Škola navštěvuje divadelní a filmová představení, exkurze, vystoupení a pořádají karnevaly.       

Metodické pomůcky 

Pedagogové používají materiály s názvem „Kafomet“, což jsou knihy, které podávají 

problematiku sociálně patologických jevů hravou formou. Dále používají materiály vydané 

MŠMT a SZÚ.    
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Kontakt s rodiči 

Spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou  individuální domluvy, rodiče si mohou 

na základě předem domluveného termínu sjednat schůzku s učiteli. Dále jsou pro rodiče 

vyhrazená odpoledne po besídkách, kdy si rodiče mohou s dětmi pohrát ve školce a přitom 

se zeptat učitelů na informace o svých dětech.  

Škola organizuje pracovní odpoledne pro rodiče s dětmi, na kterých je možno přeptat 

se na svoje děti. Rodiče si mohou přečíst informace o aktivitě školy na nástěnkách umístěných 

u vchodu.  

Instituce, se kterými škola spolupracuje 

Škola spolupracuje s Městskou knihovnou, s místními hasiči, se základními školami 

v Novém Městě nad Metují a s Městskou policií.  

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Škola poskytuje informace o prevenci sociálně patologických jevů prostřednictvím 

metodika prevence, který absolvuje přednášky a besedy v této oblasti. 

Propagace školy 

Škola informuje veřejnost prostřednictvím internetových stránek, Dnů otevřených dveří 

a veřejných vystoupení.     

Moje vlastní zhodnocení programu 

Škola má program vypracovaný velmi podrobně a přehledně. Důraz je kladen především 

na volnočasové aktivity a upevňování vztahů mezi dětmi, rodiči a pedagogy. Děti mají možnost 

vybrat si ze široké škály kroužků, ať už ve škole nebo v DDM Nové Město nad Metují, jehož 

kroužky mateřská škola zprostředkovává. Škola využívá různé způsoby komunikace s rodiči. 

9.2 Rozhovor s metodikem prevence( ředitelkou) MŠ Rašínova v Novém M ěstě 
nad Metují  

1. Jaké preventivní programy pobíhají na vaší škole? 

Náš preventivní program je postaven na určitých oblastech. Dítě a tělo, dítě a psychika, 

dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. V těchto oblastech se snažíme zahrnout všechny 

důležité informace, které mají děti o sociálně patologických jevech mít.  

2. Jak realizujete preventivní programy? 

Jelikož má náš program za cíl zapojit děti do aktivit, aby se předcházelo nudě a tím 

i sociálně patologickým jevům, nabízíme dětem spoustu aktivit. Plavecký výcvik, kroužek 

hasičů, výtvarný kroužek, sbor, hru na flétnu, tělocvik a další alternativní činnosti. Také 

využíváme divadelní představení, exkurze, pořádáme karneval, vystoupení pro rodiče. Tyto 

aktivity pomáhají vytvářet příznivou atmosféru v kolektivu a děti si mezi sebou utužují vztahy. 

Dále využíváme materiály zvané „Kafomet“, ve kterém jsou příběhy s různou tématikou. Dále se 
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snažíme dát dětem pozitivní vzor jako pedagogové, který je také velmi důležitý. Občas 

vytváříme modelové situace a děti mezi sebou diskutují, jak se v takovéto situaci zachovat. 

Například když se dítě ztratí, jak je vhodné se zachovat, koho můžeme oslovit, jestli je vůbec 

dobré se bavit s cizími lidmi a tak podobně. Také spolupracujeme s Městkou policií, v této době 

domlouváme ukázku výcviku psů a besedu s policisty. Spolupracujeme i s hasiči, kteří vedou náš 

hasičský kroužek a také s knihovnou. 

3. Jak často se zabýváte prevencí? 

Každá učitelka si organizuje prevenci dle našeho plánu sama. Záleží jen na ní, které dny 

a jak často s dětmi prevenci probírá. Učitelky si na začátku roku rozpracují témata, která budou 

s dětmi během roku probírat a do nich zahrnou i prevenci. V určitém období musí pedagogové 

odevzdat zprávu, ve které píší jak dlouho a jakým způsobem s dětmi prevenci probírali. 

4. Myslíte si, že prevence má v tomto věku smysl? 

Smysl určitě má. Děti by měly mít informace o těchto věcech. Pokud budou mít dostatek 

informací o škodlivosti kouření, drog, alkoholu, o šikaně, o zdravém životním stylu, tak je zde 

větší šance, že nebudou inklinovat k sociálně patologickým jevům a budou si zvykat na zdravý 

životní styl už v takhle raném věku.  

5. Objevily se ve vaší škole nějaké problémy spojené s touto problematikou? 

Žádné vážné problémy se u nás nevyskytly. Nedávno se stalo, že jeden chlapeček vzal 

hračku, kterou měla holčička odloženou ve třídě. Po tomto incidentu jsme s dětmi diskutovali 

na téma krádeže. 

6. Zajímají se rodiče o tuto problematiku? 

Rodiče se zajímají, ale jen okrajově. Některé děti vědí hodně věcí z domu, řekla bych asi 

jedno dítě z pěti. Rodiče mají možnost za pedagogem kdykoliv zajít a popovídat si s ním. Také 

pořádáme pracovní odpoledne, při kterém si rodiče mohou hrát s dětmi ve třídě a mají možnost 

mluvit s učitelkou. Také mají možnost konzultace po různých besídkách, kdy na ně mají učitelé 

čas. Odhaduji, že asi 85 % rodičů se o tuto problematiku zajímá. 

 

9.3 Zhodnocení rozhovoru s metodikem prevence v MŠ Rašínova  
 Rozhovor  s metodikem prevence Mgr. Evou Rouskovou jsem provedla na základě 

strukturovaných otázek. Rozhovor se uskutečnil v ředitelně a nebyli přítomni žádní jiní 

pedagogové. Rozhovor trval přibližně 20 minut.  

 Paní Rousková je metodikem prevence a zároveň ředitelka mateřské školy. Před nynější 

funkcí pracovala jako učitelka v mateřské škole a tak má velké množství zkušeností.  

 Z našeho rozhovoru bylo jasné, že ředitelka se snaží dětem zprostředkovat spoustu 

činností, jejichž prostřednictvím se dozvídají informace o sociálně patologických jevech. Jelikož 



  

 - 40 - 

heslo preventivního programu je nabídnout dětem činnosti, aby se předcházelo nudě a tím 

i sociálně patologickým jevům, pořádá škola spoustu zájmových aktivit a kroužků. 

 Paní ředitelka se snaží stále vzdělávat v tomto tématu a jezdí na různá školení. Během 

rozhovoru se několikrát zmínila, že toto téma považuje za velmi důležité a to i u takto malých 

dětí. Paní ředitelka o tomto tématu mluvila velmi zaujatě a bylo jasné, že ji to baví a snaží se to 

dělat co nejlépe.    

 První předpoklad se potvrzuje. Škola realizuje prevenci takovým způsobem, aby tomu 

děti porozuměly. Druhý předpoklad se nepotvrzuje, jednotliví pedagogové se zabývají prevencí 

nepravidelně. Třetí hypotéza se potvrzuje, metodička považuje prevenci za velmi důležitou 

a smysluplnou. Další předpoklad se také potvrzuje. Ve škole nebyl řešen žádný problém 

s návykovou látkou. Poslední hypotéza se nepotvrzuje, protože metodička tvrdí, že o prevenci 

se zajímá přibližně 85 % rodičů.  
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10 Výsledky z šet ření v Mate řské škole 

10.1 Výsledky z šet ření mezi rodi či 
Z celkového počtu 25 dotazníků jsem obdržela v MŠ Krčín 10 vyplněných dotazníků 

a v MŠ Rašínova 5. Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků jsem do výzkumu    

nezahrnula věk, pohlaví dětí a oddělení, do kterého chodí. Dotazníky jsem rozdávala   ráno 

při příchodu dětí do školy. Rodiče měli na vyplnění dotazníku pět pracovních dní.  

Otázky s výběrem odpovědí ANO / NE jsem rozpracovala do sloupcového grafu, otázky 

s výběrem odpovědí a, b, c, d, e, f, jsem uvedla v tabulkách.  

 

Tab. 11.1 Legenda k otázkám v dotazníku pro rodiče dětí v MŠ 
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Obr. 11.1 Odpovědi rodičů dětí v MŠ Krčín 
    

Legenda k otázkám 
1.Informují vás pedagogové o prevent. programech? 
2.Myslíte si, že prevence v tomto věku má smysl? 
3.Máte dostatečné informace o prevenci ve škole? 
4.Povídáte si s dětmi doma o těchto problémech? 
5.Pokud by prevence v MŠ nebyla,mluvili byste o ní? 
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Obr. 11.2 Odpovědi rodičů dětí v MŠ Krčín 
 
Obrázek č. 11.1 a 11.2 zobrazuje odpovědi rodičů na otázky č. 1 – 5. Otázka č. 1 je dále 

podrobněji rozpracována v tabulce č. 1. 

V otázce č. 1 a č. 3  rodiče v 80 % uvedli, že nejsou dostatečně informováni 

o preventivních programech. Toto se neshoduje s mým předpokladem. Z mé návštěvy 

v Mateřské škole Krčín jsem se dozvěděla, že rodiče jsou pravidelně informování 

o preventivních programech a také mohou sledovat nástěnku, která je pravidelně aktualizovaná. 

Je možné, že rodiče o tyto informace nejeví velký zájem a proto ani neví, kde je ve škole získat.  

V Mateřské škole Rašínova rodiče odpovídali úplně naopak. V 80 % uvedli, že jsou 

dobře informováni o prevenci v MŠ. Tento rozdíl si vysvětluji tak, že MŠ Rašínova má lépe 

propracovaný preventivní program a je to větší škola, která má více prostředků na realizaci 

různých akcí. Také z návštěvy školy vím, že paní ředitelka se na prevenci velmi zaměřuje, 

protože tuto oblast považuje za jednu z nejdůležitějších.  

 V otázce č. 1 rodiče dále uváděli způsoby, jakými mateřská škola podává informace 

o preventivním působení (tab. č.11.3 ). Rodiče v MŠ Krčín zvolili dvakrát odpověď rodičovské 

schůzky a informace na nástěnce. V jednom případě zmínili informační letáky. V MŠ Rašínova 

jsou informováni především dopisy či emaily. Dále mohou hledat informace na nástěnce a dozví 

se je i na rodičovských schůzkách. Z informací od metodičky prevence v MŠ Krčín vím, 

že rodiče dostávají informace i dopisy a také si mohou domluvit individuální pohovory, na které 

je vyhrazen jeden den v měsíci. Rodiče tento způsob pravděpodobně nevyužívají a proto ho 

neuvedli.  
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Tab. 11.3 Odpovědi k otázce č. 1 v dotazníku pro rodiče dětí v MŠ 

Otázka č. 1 MŠ Krčín MŠ Rašín.  
a - rodičovské schůzky 2 2 
b - informační letáky 1   
c - sdělení na nástěnce 2 4 
d - dopisy, emaily   7 
e - pohovory     
f - jiná forma     
neinformují 7 1 

             

V otázce č. 2 se můj předpoklad téměř shoduje s reálným výsledkem. 70 % rodičů 

MŠ Krčín tvrdí, že informace o prevenci jsou důležité již v tomto nízkém věku. Toto číslo je 

velmi pozitivní a ukazuje, že většina rodičů si v dnešní době uvědomuje, jak důležitá je osvěta už 

v raném věku. V MŠ Rašínova dokonce všichni rodiče považují prevenci za důležitou. Opět 

si myslím, že tento názor je odrazem toho, na co škola dává důraz. 

V otázkách č. 4 a 5 rodiče z 85 % uvádí, že si s dětmi povídají o drogách, alkoholu 

a kouření. Toto číslo dvojnásobně převyšuje můj předpoklad, který byl 40 %. Přestože považuji 

povídání si s dětmi o prevenci za velmi důležité, nepředpokládala jsem, že takové množství 

rodičů si s dětmi povídá. Takové číslo bych očekávala v pozdějším věku. V druhé škole všichni 

rodiče uvedli, že si s dětmi o tématu povídají.  

 Z celkového vyhodnocení vychází, že rodiče v MŠ Rašínova jsou více informováni a více 

se zajímají o prevenci než v MŠ Krčín. Můj vlastní pocit z návštěvy obou škol je stejný jako 

výsledek šetření. Přestože v MŠ Krčín mají vypracovaný program a mají velmi mnoho materiálu, 

v MŠ Rašínova prevenci začleňují více do výuky a tím dávají i příklad rodičům, kteří se také 

snaží s dětmi na toto téma pracovat. 

10.2 Výsledky z šet ření mezi u čiteli  
Z celkových 5 dotazníku v MŠ Krčín se mně vrátily 2 vyplněné dotazníky a ze 14 v MŠ 

Rašínova jsem dostala zpět 7. Z důvodu malého počtu dotazníků nezkoumám odpovědi 

z hlediska věku a délky praxe a neprovádím grafové zobrazení. Výsledky šetření jsem zobrazila 

v tabulce č. 11.4  
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Tab. 11.4 Odpovědi k otázce č. 1 v dotazníku pro učitele  v MŠ 

Škola MŠ Kr čín - 2 MŠ Rašínova - 7 
Legenda k otázkám Ano Ne Ano Ne 

1.Probíhá na vaší škole preventivní program? 2   7   
2.Zabýváte se prevencí  při práci s dětmi 2   7   
3.Myslíte si, že prevence v tomto věku má smysl?  2   7   
4.Zajímají se děti o tuto problematiku? 1 1 2 5 
5.Jsou rodiče seznámeni s preventivními programy? 2   7   
5_1 Jakým způsobem informujete rodiče o prevenci? 

1xa, 1xb, 1xc 3xb,6xc,1xd,4xe,1xf a - inf.schůzky,b - ind.rozhovory, c - inf.na nástěnkách 
d - dopisy,emaily, e - informační letáky, f - jiné 
6. Zajímají se rodiče o tyto programy? 2   5 2 
6_2 Jak často se rodiče zajímají o prevenci? 

2xa 1xb, 4xc a - pouze 1x na začátku roku, b - každý měsíc, 
c - velmi zřídka, d - nikdy 
7.Mají děti informace o této problematice již z domova? 2   6 1 
                

V otázce č. 1 a 2 uvedli všichni učitelé z obou škol, že na škole probíhá preventivní program. 

Preventivní program je totiž součástí kurikula MŠ a školy mají povinnost zabývat se prevencí.  

Další otázka č. 3 se také shoduje s mým předpokladem, který byl, že všichni učitelé 

budou pokládat prevenci za důležitou. Obě školy se prevenci věnují celkem intenzivně, proto 

jsem podobný výsledek čekala.  

V otázce 4 jsou odpovědi spíše záporné. Nezájem o problematiku podle mě souvisí 

s věkem. Děti ještě neví, o co se jedná a na co se mají ptát. Postupem času jejich zájem určitě 

poroste.  

Otázka č. 5 je opět zodpovězena všemi kladně, což se shoduje s mou hypotézou. Škola 

má povinnost informovat rodiče o všech aktivitách, které s dětmi realizuje. Učitelé dále uvedli, 

že způsoby, jakými informují rodiče jsou nejčastěji informace na nástěnkách, informační letáky 

a individuální pohovory. To se částečně shoduje s odpověďmi rodičů. Rodiče ale také v mnoha 

případech uvedli emaily a dopisy, které učitelé uvedli jen jednou. Je možné, že pro rodiče 

je způsob emailů a dopisů nejpřijatelnější a proto uvádí hlavně tuto metodu. Najít si informace 

na nástěnkách nebo přijít na schůzku už vyžaduje větší zájem a ne všichni rodiče tento zájem 

projevují.  

V otázce č. 6 opět převažují kladné odpovědi, což nesouhlasí s mým předpokladem. 

Rodiče se podle pedagogů o prevenci ve většině zajímají. Rodiče si uvědomují, že v dnešní době 

je prevence velmi důležitá a je třeba děti seznámit s riziky již v útlém věku. K této otázce se pojí 

i jak často se rodiče informují. V dotaznících převažuje odpověď velmi zřídka a jednou ročně 

na začátku školního roku. Řekla bych, že toto je normální jev. Pokud rodiče nemají s dětmi 

žádný problém, tak se většinou moc neinformují.  
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 Poslední otázka se téměř shoduje s mým předpokladem. Téměř všichni učitelé 

uvádí, že děti mají určité znalosti o problematice již z domova. Tento fakt je podpořen 

i odpověďmi rodičů, kteří ve většině uvedli, že si s dětmi doma o drogách, alkoholu a kouření 

povídají.  
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11 Základní škola Kr čín 
 
Tab. 12.1 Charakteristika Základní školy Krčín 

Zřizovatel Nové Město nad Metují  

Název školy Od 1. 1. 2009 Základní škola a Mateřská škola Krčín. 

Ředitel Mgr. Jana Vitverová 

Uspořádání 

budovy 

Škola je tvořena jednou budovou, ve které se nachází prostory 

k vyučování, jídelna, školní družina a školní zahrada.  

Velikost školy Na 1. stupni je pět tříd, na 2. osm tříd, každý ročník po dvou třídách. 

Spádová oblast 

1.stupeň tvoří především žáci z oblasti Krčín, což je okrajová část 

Nového Města nad Metují. Na 2.stupeň přicházejí žáci z okolních 

vesnic Nahořany, Bohuslavice, Černčice, Provodova a Šonova.    

Počet 

zaměstnanců 

15 pedagogů, 5 nekvalifikovaných učitelů, 5 asistentek pedagoga, 2 

vychovatelky ve družině. 

Školní vzd. prog. „Ruku v ruce za vzděláním“ 

                 

11.1 Analýza školního preventivního programu v Zákl adní škole Kr čín 
Autor programu 

Program vypracovala metodička prevence, Bc. Pavla Halásková.  

Cíle programu 

Hlavním cílem programu je předcházet projevům šikany, zpříjemnit prostředí školy, 

a utužovat vztahy mezi žáky a učiteli. Dále podporovat žáky ve zdravém životním stylu, 

což znamená seznámit žáky s ochranou vlastního zdraví a rozvíjet jak duševní, tak i tělesné 

zdraví. 

Realizace programu 

Na 1. stupni je do programu zahrnut projekt „Normální je nekouřit“, který se vztahuje 

k prevenci kouření. Škola spolupracuje s nízkoprahovým klubem Mandl, který pořádá různé 

tématické týdny a seznamuje žáky s určitým tématem.  

 Na 2. stupni se prevence realizuje ve větším rozsahu než na 1. stupni. V šestém ročníků 

škola pořádá dvoudenní adaptační kurz v přírodě, který je zaměřen na prevenci šikany. 

Do pobytu je zahrnut program na rozvoj sociálních dovedností, na rozvoj komunikace a dobrých 

vztahů mezi žáky. Po pobytu v přírodě následuje návazná práce na téma podpora zdravého 

životního stylu. 
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 Dále se žáci účastní akcí a přednášek, které jsou pořádané nízkoprahovým klubem 

Mandl. Akce, přednášky, besedy a exkurze jsou v Mandlu pořádané celoročně.  

 V tomto školním roce je do programu zahrnuto shlédnutí filmu „Katka“, který navazuje 

na dokument „V Pasti“, který byl promítnut v rámci preventivního programu již minulý rok.  

 Pro deváté ročníky škola organizuje návštěvu pracovního úřadu v Náchodě, 

kde se mohou poradit o své budoucnosti.      

Metodické pomůcky 

Při realizaci prevence škola využívá výuková CD, DVD a odborné knihy.  

Kontakt s rodiči 

Škola pokládá kontakt s rodiči za velmi důležitý a proto pořádá akci s názvem „Zahradní 

radovánky“, na které se žáci společně s rodiči účastní různých soutěží a her. Na závěr akce 

se koná posezení u táboráků. 

Instituce, se kterými škola spolupracuje 

Škola spolupracuje s nízkoprahovým klubem Mandl, s Pedagogicko psychologickou 

poradnou v Náchodě, se sociálním odborem při Městském úřadu, s koordinátorkou prevence 

rizikového chování pro Nové Město nad Metují, s okresním a krajským koordinátorem prevence, 

s Městkou policií a Policií ČR.   

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence koordinuje metodička prevence. Pro tento rok 

má škola připravený vzdělávací program pro učitele „Klima a kázeň ve škole“.  

Metodik prevence se pravidelně vzdělává a nové informace pak dále předává ostatním 

pedagogům ve škole.  

Propagace školy 

Škola pořádá Den otevřených dveří a akci pro rodiče s názvem „Zahradní radovánky“. 

Také vystupuje na veřejnosti s dvěma pěveckými sbory, účastní se různých soutěží a propaguje 

svoji činnost na internetových stránkách. Žáci školy vydávají časopis „Krčínoviny“.  

Moje vlastní zhodnocení programu 

Základní škola Krčín má program vypracovaný velmi podrobně. Za velmi důležitý 

pokládá adaptační kurzy v šestém ročníků a na ně navazující činnost. Škola využívá originální 

způsob kontaktu s rodiči, pořádá pro ně tzv. „Zahradní radovánky“. Dále se škola velmi dobře 

prezentuje a to především díky volnočasovým kroužkům, které zde probíhají.   
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11.2 Rozhovor se školním metodikem prevence Bc. Pav lou Haláskovou v ZŠ 
Krčín 

1. Jaké preventivní programy probíhají na vaší škole? 

Máme vypracovaný minimální preventivní program, který se zaměřuje především 

na prevenci šikany mezi žáky, na zkvalitnění atmosféry mezi žáky a učiteli a zpříjemnění 

celkového prostředí školy, podporu zdravého životního stylu obecně a také na spolupráci 

s dalšími subjekty. 

2. Jak realizujete preventivní programy?   

Pokud vezmeme realizaci obecně, tak pořádáme adaptační kurzy pro šesté třídy, 

spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou v Náchodě, dále spolupracujeme 

s kurátorkou a manažerkou prevence pro Nové Město nad Metují, spolupracujeme 

s nízkoprahovým klubem Mandl, používáme různá výuková CD a VHS, realizujeme preventivní 

program pro první stupeň „Normální je nekouřit“.  

 Adaptační kurz pořádáme vždy v šesté třídě, protože do šesté třídy k nám přicházejí děti 

z okolních vesnic a z jedné šesté třídy tvoříme dvě. Na tomto kurzu se děti spolu seznamují, 

realizují se tam programy na vytváření zdravých vztahů mezi žáky, určují se zde společná 

pravidla ve třídě, hrají se různé sportovní kolektivní hry, pořádají se turnaje ve fotbale, volejbale 

a další aktivity. Na adaptační kurzy se snažíme sehnat vždy dotace, v letošním roce jsme dotaci 

již dostali.  

 Pedagogicko – psychologická poradna nám pomáhá především při řešení problémů 

se žáky a také využíváme školení, která občas nabízí. S paní Dvořáčkovou spolupracujeme velmi 

úzce a její pomoc je pro nás velmi cenná. Pomáhá nám s metodikou realizace preventivních 

programů, pořádá školení, přednášky a besedy. Také radí, jak si máme požádat o dotaci na naše 

záměry. 

 S nízkoprahovým klubem Mandl spolupracujeme už dlouhou dobu. Mandl pro školy 

pořádá různé besedy, přednášky, také pořádá exkurze, kde vysvětluje žákům, co je to vlastně za 

zařízení. Také pořádají různé tématické týdny, ve kterých se snaží dětem přiblížit jedno 

konkrétní téma.  

 Výuková CD a VHS také využíváme velmi často a tento rok máme v plánu nový 

dokument Heleny Třeštíkové – „Katka“. Žáci viděli před časem první část tohoto dokumentu 

a budeme se snažit, abychom další část dokumentu sehnali co nejdříve.  

 Na prvním stupni praktikujeme program „Normální je nekouřit“. Je to výukový program, 

ve kterém vystupují dvě hlavní postavičky – „Veverka Věrka“ a „Cigaretka Retka“. 

S těmito postavičkami žáci prožívají různé příběhy, dozvídají se informace o škodlivosti kouření 

a také se je snažíme od kouření touto cestou odradit.  
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3. Jak často se zabýváte prevencí?  

Prevenci máme zařazenou do celého roku. Na prvním stupni to je v kompetenci třídních 

učitelů, na druhém stupni se to týká především hodin občanské výchovy, rodinné výchovy, 

přírodovědy, zeměpisu a chemie. Obecně můžu říci, že žáci se setkávají s prevencí několikrát 

do měsíce.  

4. Myslíte si, že prevence má smysl? 

Myslím si, že prevence má smysl. Přestože se stane, že nachytáme některé žáky kouřit 

o přestávkách v parku, považuji naši prevenci za účinnou. My jako škola máme jednu velkou 

nevýhodu, sídlíme blízko parku. Tady se žáci snadno schovají a není v našich silách chodit 

do parku každou přestávku a kontrolovat, jestli tam někdo od nás není. Od nového roku se snad 

všechno změní. V parku budou cedulky zákaz kouření, bude to ošetřeno i městskou vyhláškou 

a pokud zde budou děti kouřit před nebo po škole, může je policie odvézt za rodiči a případ 

se bude dále řešit jako přestupek společně s policií a s odborem sociální péče. Dnes takovou 

pravomoc nemáme a po nebo před vyučováním s žáky nic neuděláme.  

 O prevence drog si myslím, že je u nás velmi úspěšná. Ve škole jsme nikdy neměli případ 

žáka, který by bral drogy, ať už měkké nebo tvrdé. Prevence alkoholu je dnes velmi těžká. 

Je složité vysvětlovat dětem, že alkohol škodí zdraví, když oni pak doma vidí, jak rodiče 

pořádají párty, na které je alkohol hlavní věc. Děti si pak spojí alkohol s dobrou náladou, se 

zábavou a už nebudou přemýšlet nad negativními účinky, které má. U nás na škole jsme měli 

případ, kdy se parta holek opila a přišla do školy. Byl to jediný případ a to u děvčat, která chtěla 

vyniknout jakýmkoliv způsobem a tady to byla poslední kapka. Jinak jako škola jsme případy 

opilých žáků neřešili, i když nejsme naivní a víme, že o víkendech děti alkohol vyhledávají na 

diskotékách ve městě. Ale to už není naše věc.  

5. Objevily se ve vaší škole nějaké problémy spojené s touto problematikou? 

Jak už jsem řekla, občas tu řešíme problémy s dětmi, které kouří v přilehlém parku. 

Jednou jsme tady měli problém s marihuanou. Jeden kluk si do školy přinesl marihuanu 

a vytahoval se před ostatními. Ti to posléze řekli učitelům a volali jsme policii, která to vyšetřila. 

Nakonec se zjistilo, že se jednalo o technické konopí. Nicméně žák měl kolem toho nepříjemné 

problémy a myslím, že se z toho ponaučil. Problém s alkoholem byl jediný, jak už jsem zmínila.  

6. Zajímají se rodiče o tuto problematiku? 

Rodiče obecně neradi komunikují se školou. Většinou, když se s nimi jako škola chceme 

spojit, vidí v tom nějaký problém, možná mají předsudky z let, kdy sami chodili do školy. 

V praxi většinou platí pravidlo, že rodiče, kteří mají problémové děti se školou nekomunikují, 

a rodiče, kteří mají bezproblémové děti nemají s komunikací s námi problém. 
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 Rodiče o preventivních programech informujeme na třídních schůzkách. Dále jim 

nabízíme možnost zapojit se do akcí školy. Jedna z nich se nazývá „Zahradní radovánky“ 

a pořádáme ji ke Dni dětí. Rodiče mají prostor zapojit se společně s dětmi do různých her, 

činností, mají možnost se seznámit blíže s celým učitelským sborem. 

 Rodiče se sami zajímají o prevenci jen pokud se naskytne nějaký problém v jejich okolí. 

Například  pokud se řeší na třídních schůzkách kouření, až pak se zajímají, jak vlastně škola 

s dětmi probírá toto téma.  

7. Zajímají se žáci o prevenci sociálně – patologických jevů? 

Myslím, že žáky toto téma docela baví. I když občas se zdá, že jsou přehlceni 

informacemi ze všech stran a někdy naše informace považují za zbytečné. Myslím si, že velký 

úspěch měl film „V pasti“, který jsme nedávno pouštěli žákům devátých ročníků. Přestože svoje 

pocity se snažili skrývat, bylo vidět, že film v nich vyvolal různé emoce. Určitě to na ně mělo 

aspoň nějaký pozitivní dopad. Už teď se těšíme na pokračování dokumentu s názvem „Katka“.  

 Žáci sami se určitě o tuto problematiku zajímají. Když probíráme nějaké téma spojené 

s prevencí, projevují zájem. 

 

11.3 Zhodnocení rozhovoru s metodikem prevence v ZŠ  Krčín 
 Rozhovor s metodikem prevence Bc. Pavlou Haláskovou jsem provedla na základě 

strukturovaných otázek. Rozhovor se uskutečnil v ředitelně a nebyli přítomni žádní jiní 

pedagogové. Celý rozhovor trval přibližně dvacet minut.  

 Pavla Halásková vykonává práci metodika dva roky. Po tuto dobu muselo být řešeno 

několik problémů s kouřením, alkoholem a drogami ve škole.  

 U školy se nachází park, do kterého občas chodí žáci ze základní školy kouřit. Tyto 

případy mohla škola zatím řešit jen  rodinou, ale od tohoto roku se chystá změna. V parku bude 

zákaz kouření a řešení případů kouření bude probíhat i s policií. Tuto změnu škola velmi vítá, 

jelikož bude mít lepší výchovný účinek.  

 Problém s drogami se ve škole objevil jen jednou. Jeden chlapec si do školy přinesl 

konopí, chlubil se s tím před spolužáky a ti to řešili s učiteli. Do školy přijeli policisté a situaci 

řešili. Nakonec se zjistilo, že to bylo technické konopí. Přesto z toho měl žák velké problémy.  

 Problém s alkoholem se objevil také jen jednou. Dvě problémové dívky završily své 

chování tak, že jedno přišly do školy opilé. Případ se řešil s rodiči a sníženou známkou 

z chování.  

 Všechny tyto problémy paní Halásková považuje za méně závažné. Během rozhovoru 

několikrát zopakovala, že toto chování je typické pro děti v období dospívání a škola s těmito 

problémy v podstatě musí počítat. 
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 Paní Halásková na mě působila jako zkušená metodička prevence a bylo vidět, že ji práce 

baví. Také mně sdělila, že se snaží aktualizovat své znalosti v tomto oboru a často jezdí na různé 

besedy a přednášky.      

 První předpoklad se potvrzuje, škola mimo jiné, realizuje prevenci s institucemi 

v regionu. Druhý předpoklad se také potvrzuje. I přesto, že občas pedagogové nachytají žáky 

o přestávce v parku s cigaretou, metodička považuje prevenci za účinnou. Třetí hypotéza se opět 

potvrzuje. Škola řeší problémy především s kouřením. Čtvrtý předpoklad se nepotvrzuje. 

Metodička uvádí, že rodiče se zajímají jen v případě, že je toto téma aktuální, například když 

se řeší nějaký problém. Poslední předpoklad se potvrzuje, žáci se o prevenci ve škole zajímají.  
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12 Základní škola Malecí 
 
Tab. 13.1 Charakteristika Základní školy Malecí 

Zřizovatel Nové Město nad Metují  

Název školy Základní škola Malecí 

Ředitel Mgr. Jolana Lásková 

Uspořádání 

budovy 

Škola je rozdělena do pavilonů. V samostatných budovách se 

nachází 1. a 2. stupeň, školní družina, školní jídelna, školní klub a 

školní tělocvična rozdělena na dva sály.  

Velikost školy Na 1. stupni je devět tříd, na 2. stupni je osm tříd. 

Spádová oblast Škola sídlištního typu a tvoří ji především žáci z části města Malecí. 

Počet 

zaměstnanců 

42 zaměstnanců - 29 pedagogů, 1 asistent pedagoga a zbytek pracuje v 

jídelně a dělnické oblasti. 

Školní vzd. prog. 

- 1. a 6. ročník -Školní vzdělávací program č.12 ŘS/07 ( Ma – le – cí = 
malé, lepší cíle)  
2. – 5. ročník a 7. – 9. ročník – Školní vzdělávací  program Základní 
škola č.j.16847/96-2 

 

12.1 Analýza školního preventivního programu v Zákl adní škole Malecí  
Autor programu  

Minimální preventivní program je tvořen metodikem prevence sociálně – patologických 

jevů Mgr. Janou Mončekovou. Preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-

51.  

Cíle programu 

Cílem programu je formovat osobnost, která se bude orientovat v problematice sociálně – 

patologických jevů. Škola klade důraz především na spolupráci rodičů, školy a žáků při vedení 

dětí ke zdravému zdravotnímu stylu, ke smysluplnému vyplnění volného času, k navazování 

sociálních vztahů a k úctě k druhým.  

Prioritní témata programu jsou  kouření, šikana, omamné látky, volný čas, vztahy mezi 

žáky a pedagogy, kriminální činy, zdravý životní styl a pravidla silničního provozu 

Realizace programu 

Realizace preventivního programu probíhá několika způsoby. Na prvním stupni jsou 

témata zapracovaná do hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy a realizaci mají na starosti třídní 

učitelé. Témata preventivního programu jsou plněna během roku a to několika metodami, jako 

například skupinovou prací, projektovým vyučování, prostředky dramatické výchovy, prací 

s médií a dalšími metodami. 
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 Na druhém stupni se preventivní program realizuje v hodinách rodinné výchovy, která 

probíhá jednou týdně. Témata jsou plněna i v předmětech chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis, 

český jazyk a literatura a ve výtvarné a tělesné výchově.  

 Dále se k realizaci prevence využívají jednorázové školní akce jako jsou školní výlety 

a školy v přírodě. Školní výlety se konají v každém ročníku minimálně jednou ročně. Školy 

v přírodě jsou z většiny zaměřené na ekologii a vztahy mezi žáky a konají se především 

ve třídách prvního stupně.  

 Škola využívá nabídku různých soutěží, které pořádají organizace v regionu, například 

literární, výtvarné soutěže a soutěže na další témata spojená s ekologií.  

 V programu jsou také ukotveny přednášky a besedy, které jsou pořádány různými 

organizacemi. Nejvíce škola spolupracuje s nízkoprahovým klubem Mandl, který pořádá exkurze 

do klubu a podává informace o své činnosti a dále pořádá tématické týdny, při kterých si žáci 

prohloubí znalosti o dané oblasti. Přednášky k právnímu vědomí mládeže pořádá paní 

Dvořáčková z oddělení sociální prevence. Přednášky jsou určeny především žákům v devátém 

ročníku. Tito žáci se také zúčastňují soudního jednání u soudu v Náchodě, se kterým paní 

Dvořáčková spolupracuje.  

 Škola také využívá nárazových akcí, jako jsou divadelní a filmová představení, lyžařské 

a jiné sportovní výcviky a další kulturní akce a exkurze.  

Metodické pomůcky 

Jako metodické pomůcky jsou v preventivním programu doporučeny materiály 

na nástěnce ke zdravému životnímu stylu a využití knihovny a fonotéky.  

Kontakt s rodiči 

Preventivní program zahrnuje aktivity pro rodiče, což jsou především třídní schůzky 

a schůzky Rady školy.  

Instituce, se kterými škola spolupracuje 

Škola spolupracuje především s nízkoprahovým klubem Mandl, výchovným poradcem, 

DDM Nové Město nad Metují, oddělením sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu, 

Městskou policií a Policií ČR, Okresním soudem Náchod, sociálními kurátory a dalšími 

organizacemi. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků  

Další vzdělávání v této oblasti se týká nejen metodika prevence, ale všech učitelů, kteří 

se nějakým způsobem prevencí zabývají. Úkolem metodika je vyhledávat pro ně nové 

informace, popřípadě sjednávat školení v této oblasti.  
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Propagace školy 

Škola se propaguje různými způsoby například na internetu, při dnu otevřených dveří, 

vydáváním časopisu "Malíček" a "Shock" a v místním tisku. 

Moje vlastní zhodnocení programu  

Dle mého názoru je program zpracován velmi přehledně a zahrnuje všechna témata, která 

mají být, podle pokynu MŠMT, v prevenci zahrnuta. Je zde velké množství organizací, 

se kterými škola spolupracuje a také akcí, které pořádá. Škola využívá velké množství nabídek 

institucí v regionu a snaží se žákům poskytnout komplexní informace o sociálně patologických 

jevech. 

12.2 Rozhovor se školním metodikem prevence Mgr. Ja nou Mon čekovou v ZŠ 
Malecí  

1. Jaké preventivní programy probíhají na vaší škole? 

Náš preventivní program vychází z pokynu MŠMT. Cílem našeho programu je 

informovat žáky o návykových látkách, seznámit je s centry, které poskytují pomoc, snažit 

se zlepšit sociální vztahy ve škole, naučit děti zásady slušného chování, podpořit jejich zdravé 

sebevědomí. Nejvíce se zaměřujeme na kouření, drogy, alkohol, šikanu a zdravý životní styl.  

2. Jak realizujete preventivní programy?   

Na prvním stupni preventivní programy mají na starosti třídní učitelé. Mohou je 

realizovat ve výuce formou výkladu, práce ve skupině, práce s různými médii. Také mohou 

využít různá výuková CD, VHS, nabídky divadelních představení a přednášek. Prevence je 

zařazena do výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy.  

 Na druhém stupni probíhá prevence v předmětu rodinná výchova. Dále se zařazuje 

do zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, výtvarné a tělesné výchovy. Preventivní působení je také 

zahrnuto do školních výletů a škol v přírodě. Asi nejvíce využíváme nabídky besed a přednášek. 

Spolupracujeme s nízkoprahovým klubem Mandl, s odborem sociálních věcí a s Městskou 

policií. V Mandlu jsou pořádány přednášky na různá témata a také pořádají besedy, na kterých 

seznamují žáky se svou činností. Tento rok jsme v Mandlu dostali pozvání na ekologický týden, 

během kterého probíhaly přednášky na toto téma a žáci se zapojovali do činností. S paní 

Dvořáčkovou spolupracujeme při sestavování preventivních programů a také při žádání o grant 

na různé preventivní akce. Také seznamuje žáky s právní způsobilostí. Přednášky na téma 

Kriminalita mládeže nám poskytuje Policie ČR a také Městská policie.      

 Nárazově spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou v Náchodě, 

Domem dětí a mládeže Stonožka v Novém Městě nad Metují, s Centrem vzdělávání v Náchodě, 

s centrem Kompas v Náchodě a v případě potřeby s různými odborníky na tuto problematiku. 

Také využíváme odbornou literaturu, metodické pokyny a různé pomůcky.  
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3. Jak často se zabýváte prevencí?  

Na prvním stupni mají prevenci na starosti třídní učitelé a plnění preventivních programů 

záleží na nich. Většina učitelů si rozvrhne prevenci do celého roku. Většinou se jedná o několik 

hodin měsíčně.  

 Na druhém stupni se prevence probírá v předmětu rodinná výchova, který je dotován 

jednou hodinou týdně. Několikrát do roka pořádáme různé akce a besedy s odborníky.  

4. Myslíte si, že prevence má smysl? 

Školního metodika prevence dělám už spoustu let a musím se přiznat, že v poslední době 

mám pocit, že prevence není účinná. Vycházím z vlastní zkušenosti, kterou jsem získala díky 

projektu, který na škole probíhal. Vybrala se jedna třída a v té se prevence dělala velmi 

intenzivně, spolupracovali jsme s odborníky, žáci pracovali na projektech, účastnili se besed 

a přednášek. Ve výzkumu, který se za nějakou dobu dělal za cílem zjistit, kolik žáků kouří 

dopadla tato třída nejhůře. Bylo v ní velké procento kuřáků. Tato zkušenost pro mě jako 

metodika prevence byla velkým zklamáním. 

 K úspěšné prevenci by měla přispívat i rodina, ale bohužel je velké procento rodičů, kteří 

kouří a pro své děti jsou tak špatným vzorem. Myslím si, že v případě drog je prevence velmi 

úspěšná, na naší škole se žádné drogy doposud neobjevily. Prevence alkoholu je v dnešní době 

také velmi složitá, stejně jako kouření. Alkohol je společensky tolerovaná droga a v dnešní době 

začínají pít už dvanáctileté děti. Přestože se děti snažíme odrazovat od konzumace alkoholu, měli 

jsme na školním výletě případ opilých žáků.  

 Jinak obecně si myslím, že prevence je úspěšná, především když se s ní začne už 

v nízkém věku.  

 5. Objevily se ve vaší škole nějaké problémy spojené s touto problematikou? 

Problémy s drogou jsme neřešili, ale řešili jsme alkohol na školním výletě. Žáci 

si přivezli na výlet alkohol a opili se. To byl asi nejzávažnější případ. To je také důvod, proč 

odmítám jezdit na výlet přes noc. Učitel nemůže být vzhůru celou noc a hlídat, jestli žáci někde 

tajně nepopíjí. Z části má na tom podíl i rodina, i když si to rodiče nikdy nepřiznají. S kouřením 

problém nemáme. Přestože víme, že žáci před a po vyučování kouří, nemůžeme s tím nic dělat, 

protože kouří mimo školní pozemek a také mimo vyučování. Toto je už otázka rodičů a jejich 

výchovy. My nemůžeme takovéto případy řešit, protože se nás to vlastně netýká. V době 

vyučování si nikdo z žáků nedovolí jít zakouřit.  

 6. Zajímají se rodiče o tuto problematiku? 

Spolupráce s rodiči obecně je problém. Rodiče, jejichž děti nemají ve škole žádné 

problémy, většinou do školy na informační schůzky dochází. S rodiči problémových dětí se 

komunikuje většinou špatně. Nechtějí si přiznat, že jejich dítě má problém, který je nutné řešit. 



  

 - 56 - 

Občas se stane, že mají ke škole tak negativní postoj, že už hned od začátku své dítě chrání 

a obviňují učitelé, aniž by znali podrobnosti problému. 

 Tato problematika se většinou řeší na rodičovských schůzkách a na schůzkách Rady 

školy. Rodiče jsou seznámeni s našim preventivním programem. Mohou si ho kdykoli najít 

na našich webových stránkách nebo si ho mohou vyžádat od školního metodika prevence, tedy 

ode mě. Dále jsou seznámeni s různými akcemi, které tu pořádáme a také s projekty, které žáci 

na téma prevence vytváří. 

 Obecně rodiče toto téma nevyhledávají a sami se nezajímají. Existují některé výjimky, 

které se o téma výslovně zajímají, ale většinou to rodiče berou jen jako jednu z méně důležitých 

částí výuky ve škole. Za důležitější považují především předměty jako je matematika, anglický 

jazyk a český jazyk. Přestože se snažíme tento názor změnit, velká část rodičů nám stále v této 

oblasti nevěří a čas od času se stane, že pokud se učitel zmíní před rodiči o problému kouření, 

alkoholu a drog, rodiče jen odpoví, že to není učitelova věc, protože tyto věci neplatí a do 

výchovy dětí nemá pravomoc zasahovat. Na druhou stranu jsou zde ti, kteří naši preventivní 

práci podporují, oceňují a přikládají jí velký význam. Řekla bych, že je to asi 75 % rodičů.  

7. Zajímají se žáci o prevenci sociálně – patologických jevů? 

V době internetu a moderních technologiích se na děti valí obrovské množství informací, 

kterými jsou už přesycené. Podle mého názoru tyto informace pro děti už nejsou odstrašující, 

ale mohou mít opačný účinek. Děti mohou být těmi všemi účinky tak fascinované, že je budou 

chtít vyzkoušet, přestože znají rizika. Myslím si, že v situaci, kdy poprvé zkouší alkohol, kouřit 

či nějakou jinou drogu nad riziky nepřemýšlí. Tuší, jaké účinky nastanou, ale rizika je v tu chvíli 

nezajímají.  

 Myslím si, že protože máme velké množství informací o tomto tématu, děti se zajímají 

méně. Většinu informací vědí už z internetu, nebo z dřívějších přednášek. Dneska tyto věci 

nejsou tabu a možná je to trochu i škoda.    

12.3 Zhodnocení rozhovoru s metodikem prevence na Z ákladní škole Malecí  
Rozhovor s metodikem prevence Mgr. Janou Mončekovou jsem provedla na základě 

strukturovaných otázek. Rozhovor se uskutečnil v kabinetě paní Mončekové a nebyli přítomni 

žádní jiní pedagogové. Celý rozhovor trval přibližně 40 minut. 

 Ještě než jsem se začala ptát na otázky, paní učitelka mě upozornila, že práci metodika 

prevence vykonává už spoustu let a rok od roku ji to baví méně a méně a nevidí ve své práci 

žádný smysl. Za svou praxi vystřídala už tolik metod a způsobů prevence, že už jí docházejí 

nápady, jak prevenci udělat pro žáky atraktivní. Ona sama vidí, jak je mezi žáky prevence velmi 

neoblíbená, protože je zahrnuta do velkého množství předmětů a setkávají se s ní prakticky 
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každý den. Tvrdí, že prevence už ztrácí svůj smysl, protože děti jsou tak přehlcené informacemi, 

že místo toho, aby se sociálně patologickým jevům vyhýbaly, tyto věci je více přitahují a chtějí 

je vyzkoušet.  

  Z rozhovoru bylo jasné, že se paní Mončeková v problematice velmi dobře orientuje 

a svému oboru rozumí. V průběhu rozhovoru do kabinetu vstoupila jiná paní učitelka, která 

potřebovala poradit se zpracováním žádosti o příspěvek na adaptační kurz na téma prevence 

kouření. Metodička prevence byla schopna ihned poradit, jak žádost zformulovat, nicméně 

nakonec k napsání žádosti nedošlo, protože tyto kurzy nechce sociální odbor schvalovat 

a to z toho důvodu, že kurzy se nezdají být účinné.  

 U této příležitosti mně paní Mončeková sdělila, že prevence kouření sice má být jako 

hlavní téma pro tento rok, ale že v prevenci v této oblasti sama nevidí žádné výsledky. 

A to hlavně z toho důvodu, že když jde po vyučování domů, vidí po cestě v parcích žáky školy, 

jak ve skupinkách kouří. S tímto ale už se ona nemůže zabývat, jelikož je to po době vyučování 

a už to není školní záležitost.  

 Čím více jsme se blížili ke konci rozhovoru, tím více bylo jasné že, přestože paní učitelka 

na začátku varovala, že tuto práci nedělá ráda, práce metodika prevence ji vlastně baví 

a ve skrytu duše ji dělá s radostí. Na konci rozhovoru paní učitelka zmínila větu, že když se 

s prevencí začne v nízkém věku, prevence může být velmi úspěšná.  

 První předpoklad se potvrdil. Škola realizuje prevenci s pomocí institucí v regionu. 

Druhý předpoklad se nepotvrdil. Metodička prevence si nemyslí, že je prevence důležitá 

a účinná. Tento názor si obhajuje tak, že prevenci dělá spoustu let a výsledky nejsou vidět. Třetí 

předpoklad se také potvrzuje. Škola řešila problémy s alkoholem, ale ne s drogami nebo 

s kouřením. Další předpoklad se opět potvrzuje. Rodiče se ve většině o prevenci nezajímají, ale 

existují i takoví rodiče, kteří se o prevenci velmi zajímají. Poslední předpoklad se nepotvrzuje. 

Děti se podle metodičky o toto téma příliš nezajímají, protože tyto informace mají už z domova 

nebo si je najdou na internetu.  
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13 Výsledky z šet ření na 1. stupni 

13.1 Výsledky z šet ření mezi rodi či dětí na 1.stupni ZŠ  
Dotazníky na 1. stupni jsem rozdávala pouze ve 4. a 5. třídě, protože se výzkum týkal 

i žáků a pro mladší žáky by podle mého soudu mohly být některé otázky nesrozumitelné. 

Z celkového počtu 25 dotazníků v každé třídě jsem obdržela v ZŠ Krčín ve 4. třídě 11 a v 5.třídě 

1 dotazník. V ZŠ Malecí jsem dostala ve 4. třídě 37 dotazníků (4.A a 4.B) a v 5. třídě 17.  

Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků pro 5. třídu ZŠ Krčín jsem neprováděla 

porovnání obou dvou škol. Dotazníky jsem rozdala pedagogům, kteří je dále předali žákům. 

Rodiče měli na vyplnění 5 dní. Otázky s výběrem odpovědí ANO / NE jsem rozpracovala 

do sloupcového grafu, otázku s výběrem odpovědí a, b, c, d, e, f, jsem uvedla ve výsečovém 

grafu.  

 Paní ředitelka v Krčíně mě předem varovala, že návratnost dotazníků bude 

pravděpodobně malá, protože rodiče neradi spolupracují na podobných šetřeních. Bohužel měla 

pravdu.  

 

Tab. 14.1 Legenda k otázkám v dotazníku pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ 

Legenda k otázkám 
1.Probíhá na škole preventivní program? 
2.Odradí prevence děti od drog,kouření,alkoholu? 
3.Pořádá škola akce týkající se prevence? 
4.Zkusily děti v tomto věku drogy, alkohol, kouření? 
5.Dělá škola vše, aby se děti vyhnuly soc.pat.jevům? 
6.Byl ve vaší třídě problém s kouřením, drogou, alkoh.? 
7.Povídáte si s dětmi o drogách, alkoholu, kouření? 
8.Zajímá děti problematika drog, alkoholu, kouření? 
9.Z jakých zdrojů čerpají žáci nejvíce informací? 
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Obr. 14.1 Odpovědi rodičů dětí ve 4. třídě ZŠ Krčín 

První otázka odpovídá mému odhadu, který byl, že polovina rodičů bude vědět 

o preventivním programu ve škole. Myslím si, že polovina rodičů ani neví, co se za názvem 

školní preventivní program skrývá.  

 Otázky č. 2, 3 a 5 jsou v nadpoloviční většině odpovězeny kladně. Můj odhad byl tedy 

správný. V otázce č. 3 dokonce někteří rodiče zvolili možnost "nevím". To vypovídá něco o tom, 

jak škola podává informace, ale i o tom, jak moc se rodiče o problematiku zajímají.  

 Otázka č. 4 je pro mě velkým překvapením. Většina rodičů si myslí, že děti v tomto věku 

už zkusili některou z uvedených látek. Můj odhad byl naprosto opačný. Můj osobní názor je, 

že děti v tomto věku nemají v převážné většině žádné zkušenosti s některou z těchto látek. 

Rodiče zvolili odpověď "ano" možná proto, že sami nechali děti doma vyzkoušet například 

alkohol. Ostatně všeobecný názor na alkohol je bohužel takový, že kdo nepije alkohol, je nudný 

a nemoderní. Možná proto je první zkušenost s alkoholem většinou doma. Myslím, že rodiče 

v tomto případě neměli na mysli zkušenosti s tvrdými drogami. 

 Další otázka je zodpovězena dle mého předpokladu. Rodiče uvedli, že se ve třídě žádný 

problém s návykovými látkami neřešil. Takové problémy podle mě přicházejí s pozdějším 

věkem.  

 Sedmá otázka byla zodpovězena všemi kladně. Tyto odpovědi předčily můj předpoklad. 

Je velmi pozitivní, že si rodiče uvědomují, jak důležité je děti seznámit s prevencí.  
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Otázka číslo 9 - Z jakých zdroj ů čerpají žáci nejvíce informací?
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Obr. 14.2 Otázka č. 9 v dotazníku pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ 

 

Tab. 14.2 Legenda k otázce č. 9 

a internet 
b tv 
c noviny 
d škola 
e rodina 
f jiný 
  

Poslední otázka je zobrazena ve výsečovém grafu. Odpovědi jsou pro mě trochu 

překvapivé. Můj odhad byl, že nejvíce informací žáci získávají z internetu. Rodiče si myslí, 

že nejvíce informací získávají z televize, školy a rodiny. Internet je až na dalším místě. Z televize 

možná proto, že žáci nemusí vynakládat žádnou energii k hledání informací. Informace získávají 

i nevědomky z různých pořadů, které nemusí být jen zaměřené na tuto problematiku. Pokud 

chtějí hledat informace na internetu, musí hledat konkrétní výraz. 

V ZŠ Malecí jsem z počtu 50 dotazníků obdržela 37 vyplněných. Toto číslo považuji 

za velmi vysoké a myslím si, že to vypovídá o vztahu rodičů ke škole. V porovnání se ZŠ Krčín 

bych řekla, že rodiče v ZŠ Malecí více spolupracují se školou a pravděpodobně i více respektují 

práci pedagogů. 

Otázka č. 1 se s mojí hypotézou absolutně neshoduje. Téměř všichni rodiče neví, 

že na škole probíhá preventivní program. Rodiče dětí v tomto věku pravděpodobně neřeší žádné 

potíže v této oblasti a proto se možná ani nezajímají, jestli ve škole existuje nějaká prevence. 

Na druhé straně preventivní program je na webových stránkách školy volně ke stažení 

a předpokládala bych, že v dnešní "počítačové" době budou rodiče sledovat webové stránky. 
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Obr. 14.3 Odpovědi rodičů dětí ve 4. třídě ZŠ Malecí 

               Další dílčí cíl byl zjistit názor na účinnost prevence. Můj předpoklad se téměř shoduje 

s realitou. Překvapuje mě, že v otázce č. 3 14 rodičů neví, jestli škola pořádá nějaké preventivní 

akce. Od metodičky prevence vím, že škola informuje rodiče o všech akcích, které pořádá 

a některé jsou také vyvěšené na internetu. Rodiče si spíše konkrétní akce nespojují s preventivní 

činností. 

 V otázce č. 4 mě překvapilo docela vysoké číslo rodičů, kteří si myslí, že děti už mají 

zkušenosti s některou z uvedených látek. Zde bych dodala svůj názor, že rodiče určitě neměli 

na mysli zkušenosti s tvrdými drogami nebo dlouhodobější konzumaci. Myslím si, že odpovědi 

se spíše vztahovaly k experimentování a k prvnímu zkoušení. 

 Otázka č. 6 je stejná jako můj předpoklad a jako odpovědi v ZŠ Krčín. Žádný problém 

se ve třídě neřešil. Opět to přičítám ještě nízkému věku dětí. 

 V otázce č. 7 rodiče z většiny odpověděli kladně. Tak jak jsem předpokládala 

ve své hypotéze. Bohužel z otázky č. 8 vychází, že děti tento problém moc nezajímá. Možná to je 

způsobem, kterým je jim problém vysvětlován.  

Otázka číslo 9 - Z jakých zdroj ů čerpají žáci nejvíce informací?
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Obr. 14.4 Odpovědi k otázce č. 9 v dotazníku pro rodiče dětí na 1. stupni 
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Otázka č. 9 se neshoduje s mou hypotézou a je téměř totožná se ZŠ Krčín. Rodiče 

pokládají za nejčastější zdroj informací televizi a rodinu. Internet je až na dalším místě. 

  

 Bohužel v ZŠ Krčín nemohu porovnávat výsledky ze 4. a 5. třídy, jelikož z 5. třídy jsem 

obdržela pouze jediný dotazník. Odpovědi z tohoto dotazníku uvádím v tabulce. Dle tohoto 

dotazníku můžu říci, že odpovědi jsou podobné jako ve 4. ročníku. Toto je ale názor pouze 

jednoho rodiče a proto nemohu odpovědi zobecňovat na celou třídu. 

Tab. 14.3 Odpovědi rodičů dětí v 5. třídě ZŠ Malecí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 14.4 Odpovědi k otázce č. 9 pro rodiče dětí na 1. stupni  

 
 

 
 

V ZŠ Malecí jsem obdržela 17 dotazníků od rodičů dětí v 5. třídě z počtu 50 dotazníků. 

7

9

1

13

4

10

6

8

9

9

3

2
1

1

14

1

12

4

6

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

číslo otázky

Odpov ědi rodi čů dětí v 5. t řídě ZŠ Malecí

NEVYPLNĚNO

NEVÍ

NE

ANO

 
Obr. 14.5 Odpovědi rodičů v 5. třídě ZŠ Malecí 

ZŠ Krčín - rodi če 5. třída 
 otázka  ANO NE 

1 1   
2 1   
3 1   
4 1   
5 1   
6   1 
7 1   
8   1 

č.9 Zdroje informací  
a internet   
b tv 1 
c noviny   
d škola 1 
e rodina 1 
f jiný   
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Otázka č. 1 je podobná jako můj předpoklad. Jen mě trochu zaráží, že je tu více rodičů, 

kteří nemají ponětí o preventivním programu. Rodiče pravděpodobně nemají zájem tyto 

informace vyhledávat, protože z mé návštěvy školy vím, že informace jsou velmi lehce dostupné 

na internetu, ale i na nástěnkách.  

 V další otázce si rodiče ve většině myslí, že prevence je účinná. Ale stále je tu určité 

procento rodičů, kteří prevenci nevěří. Je pravda, že ne u všech dětí prevence funguje, ale obecně 

je určitě účinná a velké množství dětí odradí od experimentování. 

 V otázce č. 4 si polovina rodičů myslí, že děti už mají zkušenosti s návykovou látkou. 

Toto číslo je mnohem vyšší než ve 4. třídě. Jak jsem již uváděla, s věkem bude číslo kladných 

odpovědí určitě stoupat. 

 Další otázka č. 6 je téměř stejná jako ve 4. třídě. Pouze jeden rodič tvrdí, že se ve třídě 

řešil problém s návykovou látkou. Tento rodič může být z jiné třídy než ostatní. Nebo je možné, 

že se problém řešil pouze s jedním žákem a ne před celou třídou. 

 Odpovědi na otázky č. 7 a 8 jsou podobné jako ve 4. třídě. Přestože si rodiče ve většině 

s dětmi povídají, tak jenom třetina rodičů si myslí, že toto téma děti zajímá. Tyto odpovědi 

se shodují s mým předpokladem. 

 V poslední otázce č. 9 rodiče považují za nejčastější zdroj informací internet a televizi, 

která je následovaná rodinou. Tato odpověď je s porovnáním ke 4. třídě rozdílná. Děti ve vyšším 

věku mají pravděpodobně častější přístup k internetu a proto rodiče volili tuto odpověď.  

Otázka číslo 9 - Z jakých zdroj ů čerpají žáci nejvíce informací?
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Obr. 14.6 Odpovědi k otázce č. 9 v dotazníku pro rodiče dětí na 1. stupni  

 

Z porovnání obou škol mně vychází, že rodiče v ZŠ Krčín mají lepší informace 

o preventivním programu a také se k prevenci staví pozitivněji než rodiče v ZŠ Malecí. 

Porovnávala jsem pouze odpovědi ze 4. třídy. Důvod, proč rodiče v ZŠ Malecí nevěří prevenci 

může být ten, že tato škola se nachází na větším sídlišti a proto je tady hrozba kontaktu 
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s návykovými látkami větší. Škola také sousedí se střední odbornou školou a učilištěm. Studenti 

této školy se o přestávkách shromažďují před školou a kouří. To určitě není dobrý příklad žákům 

základní školy a zvyšuje to riziko toho, že v budoucnu i oni vyzkouší nějakou návykovou látku. 

ZŠ Krčín se nachází v klidnější části města. V sousedství školy je mateřská škola a rodinné 

domky. Jediným rizikovým místem je park, kde se občas shromažďují žáci školy. Z návštěvy 

školy vím, že se pedagogové snaží tomuto předcházet a také jednají se zastupiteli města 

na plánu, který má zakázat kouření v tomto parku a také zde přibude zvýšená policejní kontrola.  

13.2 Výsledky z šet ření mezi u čiteli na 1.stupni ZŠ  
 Z 15 dotazníků na každé škole se mně nevrátil žádný vyplněný. Důvod proč učitelé žádný 

dotazník nevyplnili jsem nezjistila. Paní ředitelka ZŠ Krčín si myslí, že problém je v přílišné 

zaneprázdněnosti učitelů. Chyba mohla být i na mé straně. Dotazníky pro učitele jsem dala 

ředitelkám škol a ty je potom rozdávaly učitelům. Osobní kontakt s učiteli by možná byl 

účinnější. 

13.3 Výsledky z šet ření mezi žáky na 1.stupni ZŠ  
Z počtu 50 dotazníků ve 4. třídách jsem obdržela 22, což nepovažuji za vysoké číslo. Žáci 

vyplňovali dotazníky během vyučování. Otázky č. 2_1, 2_2, 2_3, 6 a 7 jsem vypracovala 

do tabulek. 

 

Tab. 14.5 Legenda k otázkám v dotazníku pro žáky na 1. stupni ZŠ 

Legenda k otázkám 
1.Probírali jste ve škole prevenci drog, alkoholu,kouření? 
2. Máte zkušenosti s drogou, alkoholem, kouřením? 
2_1 Zkušenosti s kouřením tabáku 
2_2 Zkušenosti s drogami  
2_3 Zkušenosti s alkoholem 
3.Byl ve vaší třídě problém s kouřením, drogou, alkoholem? 
4.Pořádá škola akce se zaměřením na prevenci? 
5.Mluvíte doma s rodiči o tomto problému? 
6.Z jakých zdrojů čerpáte nejvíce informací? 
a - internet, b - tv, c - noviny, d - rodina, e - rádio, f - škola 
7.S kým můžete probrat tuto problematiku ve škole? 
a - třídní učitel, b - výchovný poradce, c - ředitel(ka), d - jiný 
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Obr. 14. 7 Odpovědi žáků ve 4. třídě ZŠ Krčín 
 
 Otázky č. 1 a 4  jsou všemi žáky odpovězeny kladně. Stejně jako můj předpoklad, 

který zněl, že 100 % žáků odpoví kladně. Školy mají povinnost mít v osnovách preventivní 

program, proto jsem očekávala tyto odpovědi.  

 Druhá otázka je pro mě trochu překvapením. Více než polovina žáků uvádí, že mají 

zkušenost s návykovou látkou. Do tabulek jsem rozpracovala, kolik žáků má zkušenost a v jaké 

míře s jednotlivou látkou.  

 

Tab. 14.6 Odpovědi k otázce č. 2  

legenda ot. č. 2_1 - kou ření ot. č. 2_2 - drogy ot. č. 2_3 - alkohol  
a - nikdy a 18 a 22 a 7 
b - zkusil(a) b 4 b 0 b 13 
c - občas c 0 c 0 c 2 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 
 

Z odpovědí vychází, ž nejvíce dětí má zkušenosti s alkoholem. Tyto zkušenosti jsou 

ale jen první ochutnání. Jen dva žáci uvedli, že alkohol občas pijí. Nikdo neochutnal drogy 

a 4 žáci uvedli, že zkoušeli kouřit tabák. Čísla u alkoholu jsou vyšší než jsem předpokládala, 

ale u tabáku jsou zase nižší. Odpovědi u alkoholu jsou pro mě trochu šokující. Nečekala bych, 

že někdo v tak nízkém věku občas pije alkohol.  

Otázka č. 3 odpovídá mému odhadu. Ve třídě se žádný problém s návykovou látkou 

neřešil. Opět to přikládám  nízkému věku.  

5. otázka neodpovídá mému předpokladu a ani se neshoduje s odpověďmi rodičů. Žáci 

uvádějí, že jenom necelých 20 % rodičů si doma s dětmi o návykových látkách povídá. Důvod 

může být takový, že rodiče děti pouze upozorňují na to, aby nekouřili, nepili alkohol, ale už 

s nimi nerozebírají jaká jsou rizika, že takové chování může mít vážné následky a podobně.  
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Odpovědi v otázce č. 6 se odlišují od odpovědí rodičů. Žáci za největší zdroj informací 

považují školu. Toto se neshoduje ani s mým předpokladem. Zatímco rodiče v 19 % zvolili 

možnost rodina, zde tuto možnost volil jen jediný žák. Toto nízké číslo tak podporuje i odpovědi 

na otázku č. 5, kdy jen necelá pětina rodičů si povídá doma s dětmi. Zajímavé je, jak odlišný 

názor na otázky mají děti a jejich rodiče.  

Tab. 14.7 Odpovědi k otázce č. 6  

Otázka č. 6 - Zdroje informací 
a - internet 1 
b - televize 5 
c - noviny, časopisy 0 
d - rodina 1 
e - rádio 0 
f - škola 15 

 

Poslední otázka č.7 je také vypracovaná v tabulce. Všichni žáci vědí, za kým by šli. 

Nejvíce dětí by si o problému povídalo s třídním učitelem. Naproti tomu pouze dva žáci by šli 

za výchovným poradcem. Z odpovědí je zřejmé, že žáci mají větší důvěru k třídnímu učiteli 

než k výchovnému poradci. S třídním učitelem jsou děti prakticky v každodenním kontaktu. 

Problém je, že některé děti možná ani neví, kdo ve škole má funkci výchovného poradce. 

Z mé vlastní zkušenosti vím, že funkce výchovného poradce není ve škole zdůrazňována 

a že většinou problémy výchovného charakteru řeší třídní učitel. 

Tab. 14.8 Odpovědi k otázce č. 7 

Ot. č. 7 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 15 
b - výchovný poradce 2 
c - ředitel(ka) 5 
d - jiný 0 
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Obr. 14.8 Odpovědi žáků ve 4. třídě ZŠ Malecí 
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 V ZŠ Malecí jsem z 50 dotazníku obdržela 33 vyplněných. První a čtvrtá otázka 

vyvrací mé předpoklady. Odpovědi jsou absolutně opačné než jsem předpokládala 

a než odpovídali žáci v ZŠ Krčín. Absolutní většina žáků neví o žádném preventivním programu 

ve škole. Je pravda, že odpovědi se podobají odpovědím rodičů, kteří ve většině taky neví 

o preventivních programech. Děti možná netuší, co všechno za slovem prevence stojí. 

Při návštěvě školy jsem viděla osnovy 4. třídy a proto vím, že prevenci v nich mají zahrnutou. 

Určitě není dobré, že děti si pod pojmem prevence nepředstaví aktivity, které jistě už dělali. Děti 

také navštěvují různé akce, kde se o problému mluví. Možná je prevence nenápadně začleněná 

do výuky, ale děti si pod samotným pojmem nic nepředstaví.  

 

Tab. 14.9 Odpovědi k otázce č. 2 

legenda ot. č. 2_1 - kou ření ot. č. 2_2 - drogy ot. č. 2_3 - alkohol  
a - nikdy a 28 a 33 a 19 
b - zkusil(a) b 5 b 0 b 12 
c - občas c 0 c 0 c 2 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 
 

K druhé otázce jsem opět vypracovala tabulku. Výsledky u kouření a drog jsou podobné 

jako v ZŠ Krčín. Pouze 5 žáků zkusilo kouřit a nikdo nevyzkoušel tvrdší drogy. U alkoholu jsou 

výsledky také podobné. Z 33 žáků jich 12 alkohol zkusilo a dva žáci dokonce pijí příležitostně.  

V třetí otázce sedm dětí odpovědělo, že se ve třídě řešil nějaký problém. Tento výsledek 

jsem ve své hypotéze nepředpokládala.  

V otázce č. 5 je velmi zajímavé porovnání odpovědí rodičů a dětí. Přestože většina rodičů 

tvrdí, že si s dětmi doma o tomto tématu povídají, jen dva žáci si myslí, že tomu tak opravdu je. 

Výsledek tohoto porovnání je podobný jako v ZŠ Krčín, ale v ZŠ Malecí jsou ještě větší rozdíly 

mezi odpověďmi. Rozdíl si vysvětluji tak, že rodiče si myslí, že dětem poskytují dostatek 

informací, ale děti chtějí vědět možná více a někteří rodiče neví, jak jim to vysvětlit. Nebo se 

o určitých věcech nechtějí bavit vůbec.  

Otázka č. 6 je vypracovaná v tabulce č. 14.9. Nejvíce odpovědí získala možnost televize 

a internet. Tyto výsledky jsou totožné s odpověďmi v dotazníku pro rodiče, ale naprosto se liší 

od žáků ze ZŠ Krčín, kde téměř všichni uvedli odpověď škola. Z odpovědí vím, že žáci netuší, 

že ve škole probíhá preventivní program a proto mě nepřekvapuje, že pouze tři žáci zvolili jako 

zdroj informací školu. Tady je zřejmě chyba na straně školy, která žákům buď opravdu nepodává 

dostatečné informace, nebo je dostatečně neseznamuje s preventivním programem, který 

na škole běží.   
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Tab. 14.9  Odpovědi k otázce č. 6   

Otázka č. 6 - Zdroje informací 
a - internet 10 
b - televize 16 
c - noviny, časopisy 7 
d - rodina 8 
e - rádio 3 
f - škola 3 
 

 Otázka č. 7  je velmi podobná situaci v ZŠ Krčín. Nejvíce dětí důvěřuje třídnímu učiteli. 

Dokonce deset dětí by si o problému popovídalo nejraději s ředitelkou školy. Tři děti uvedly 

různá jména jiných učitelů. Zde se opět ukazuje, že dětí nejvíce důvěřují třídnímu učiteli. 

 

Tab. 14.10 Odpovědi k otázce č. 7 

Ot. č. 7 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 23 
b - výchovný poradce 4 
c - ředitel(ka) 10 
d - jiný 3 
 

 Výzkum mezi žáky ve 4. třídě ZŠ ukázal, že žáci v ZŠ Krčín mají větší podvědomí 

o preventivním programu a také se o něj více zajímají. Přestože obě školy mají preventivní 

programy vypracované velmi podrobně a pořádají mnoho akcí spojených s prevencí, žáci 

v ZŠ Krčín jsou s prevencí pravděpodobně seznamováni srozumitelnější a účinnější cestou. 

ZŠ Krčín je také menší školou, což může mít i vliv na dobré vztahy mezi žáky a učiteli a možná 

i na lepší atmosféru ve škole.  
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V páté třídě v ZŠ Krčín jsem z počtu 50 dotazníků obdržela 18 vyplněných. Bohužel 

nemohu porovnávat odpovědi žáků s odpověďmi rodičů, protože od rodičů jsem obdržela pouze 

jeden vyplněný dotazník. 
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Obr. 14.9 Odpovědi žáků v 5. třídě ZŠ Krčín 

  

 V otázce č.1 a 4 jsou všechny odpovědi kladné, stejně jako u žáků ve 4. třídě. Je velmi 

pozitivní, že všichni žáci ví, že program na škole probíhá. Vypovídá to o dobré práci učitelů 

a výchovného poradce. 

 Otázka č. 2 mě velmi překvapila. Jen dva žáci připouští, že ochutnali alkohol a zkusili 

tabák, ostatní nikdy nevyzkoušeli ani jednu z uvedených látek. V porovnání ke 4. třídě, 

kde polovina žáků vyzkoušela alkohol, je toto číslo potěšující. Může se také jednat o klam, 

kdy se žáci nechtěli přiznat, že něco už vyzkoušeli.  

 

Tab. 14.11 Odpovědi k otázce č. 2 

legenda otázka č. 2_1 otázka č. 2_2 otázka č. 2_3 
a - nikdy a 16 a 18 a 16 
b - zkusil(a) b 2 b   b 2 
c - občas c   c   c   
d - pravidelně d   d   d   
 

 U třetí otázky jen jeden žák tvrdí, že se ve třídě řešil problém s nějakou návykovou 

látkou. Je možné, že dotazník pochází z jiné třídy, než ten zbytek.  

 Polovina žáků tvrdí, že si doma o tomto problému povídají. Výsledek nepotvrzuje 

moji hypotézu, která byla optimisticky nastavená na 80 %.  

 Odpovědi v otázce č. 5 se liší od 4. třídy. V 5. třídě uvádí necelých 60 % žáků, že si 

s rodiči doma o návykových látkách povídá. 
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 V otázce č. 6 se nejvíce objevují odpovědi škola a televize. Informace z rodiny 

označili pouze dva žáci. Je pozitivní, že žáci považují školu za největší zdroj informací v této 

oblasti. Internet se umístil až na třetím místě, což jsem v dnešní moderní době nepředpokládala.  

 

Tab. 14.12 Odpovědi k otázce č. 6 

Otázka č. 6 - Zdroje informací 
a - internet 3 
b - televize 4 
c - noviny, časopisy 2 
d - rodina 2 
e - rádio 0 
f - škola 7 
 
 V otázce č. 7 převažují odpovědi výchovný poradce. Oproti 4. třídě to vypadá, 

že žáci mají větší důvěru k výchovnému poradci. 5. třída pro některé žáky znamená konec 

základní školy a přechod na víceletá gymnázia a možná proto, jsou více v kontaktu s výchovným 

poradcem, který jim pomáhá rozhodnout se. 

 

Tab. 14.13 Odpovědi k otázce č. 7 

Ot. č. 7 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 7 
b - výchovný poradce 11 
c - ředitel(ka) 0 
d - jiný 1 
 
 
V ZŠ Malecí jsem obdržela 18 vyplněných dotazníků z 50.  
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Obr. 14.10 Odpovědi žáků v 5. třídě ZŠ Malecí 
 

V otázce č. 1 a 4 jsou téměř všechny odpovědi kladné, stejně jako v ZŠ Krčín. 

Z výzkumu vychází. že žáci ve 4. třídě nemají o preventivním programu žádné ponětí, 
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ale v 5. třídě už ano. Zdá se, že učitelé začínají s preventivním programem až v 5. třídě. 

Z návštěvy ZŠ vím, že žáky seznamují s prevencí již mnohem dříve. 

Otázku č. 2 je zajímavé srovnat se ZŠ Krčín. Odpovědi u kouření a tvrdších drog jsou 

stejné, ale odpovědi u alkoholu se liší. V ZŠ Malecí vyplnila více než polovina žáků, že občas 

pijí alkohol. Pokud děti zakroužkovali odpověď, bylo by zajímavé zjistit, jestli alkohol pijí doma 

nebo jim ho prodá někdo v obchodě či v baru. Z rozhovoru s metodičkou prevence vím, že škola 

má spoustu problémových žáků ze sociálně slabších rodin a proto jsou možná ty odpovědi 

takové. Moje hypotéza se tedy neshoduje s odhadem u kouření a ani u alkoholu. Předpokládala 

jsem, že zkušeností bude mít méně dětí. 

 

Tab. 14.14 Odpovědi k otázce č. 2 

legenda ot. č. 2_1 - kou ření ot. č. 2_2 - drogy ot. č. 2_3 - alkohol  
a - nikdy a 12 a 16 a 1 
b - zkusil(a) b 6 b 0 b 7 
c - občas c 0 c 0 c 10 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 

nevyplněno 2 
 

Třetí otázka je stejná jako v ZŠ Krčín. Témě všichni odpověděli záporně a tento výsledek 

se shoduje s mojí hypotézou. 

Otázka č. 5 znovu ukazuje rozdíl mezi odpověďmi rodičů a žáků. Zatímco rodiče z velké 

většiny odpověděli, že si s dětmi doma povídají, žáci z velké většiny napsali, že tomu tak není. Je 

to stejné jako ve 4. třídě. Důvod bych viděla úplně stejný - žáci by si možná chtěli povídat 

o něčem jiném než si myslí rodiče, ale bojí se nebo se stydí zeptat. Vidím zde největší problém 

v komunikaci mezi rodiči a dětmi.  

V otázce č. 6 převažují odpovědi televize a internet. Rodinu označili pouze dva žáci 

a školu tři. První dvě odpovědi se shodují s rodiči, ale neshodují se s mou hypotézou, která byla 

internet.  

 

Tab. 14.15 Odpovědi k otázce č. 6 

Otázka č. 6 - Zdroje informací 
a - internet 5 
b - televize 10 
c - noviny, časopisy 1 
d - rodina 2 
e - rádio 2 
f - škola 3 
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V otázce č. 7 převažuje odpověď třídní učitel, což se liší od ZŠ Krčín. Žáci v ZŠ Malecí 

pravděpodobně nemají tak dobrý vztah k výchovnému poradci jako žáci v ZŠ Krčín. Ale je 

důležité, že vědí, komu by se s problémem svěřili.   

 

Tab. 14.16 Odpovědi k otázce č. 7 

Ot. č. 7 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 9 
b - výchovný poradce 2 
c - ředitel(ka) 1 
d - jiný 7 

 

Z šetření mezi žáky vychází, že žáci v 5. třídě v ZŠ Krčín a v ZŠ Malecí vědí, že na škole 

probíhá preventivní program. Žáci v ZŠ Malecí mají více zkušeností s návykovými látkami než 

žáci v ZŠ Krčín. A dále vyplývá, že žáci v ZŠ Krčín si s rodiči doma více povídají o prevenci 

než žáci v ZŠ Malecí. Výsledky se tedy ukazují, stejně jako u výzkumu ve 4. třídách, 

ve prospěch ZŠ Krčín. Důvod vidím opět ve velikosti a poloze školy a také v tom, že 

do ZŠ Krčín přichází do 5. třídy spoustu dětí z okolních vesnic. I to může mít vliv na výsledky. 
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14 Výsledky z šet ření na 2. stupni 

14.1 Výsledky z šet ření mezi rodi či žáků na 2.stupni ZŠ Kr čín 
 V ZŠ Krčín jsem obdržela pouze dva dotazníky a to z 9. třídy. Z těchto dvou dotazníků 

nemohu vyvozovat závěry týkající se všech rodičů.   

 

Tab. 15.1 Legenda k otázkám v dotazníku pro rodiče dětí na 2. stupni ZŠ 

Legenda k otázkám 
1.Probíhá na škole preventivní program? 
2.Odradí prevence děti od drog, kouření, alkoholu? 
3.Pořádá škola akce týkající se prevence? 
4.Zkusily děti v 9.tř. drogy, alkohol nebo kouření tabáku? 
5.Dělá škola vše, aby se děti vyhnuly soc.pat.jevům? 
6.Byl ve vaší třídě problém s kouřením, drogou, alkoholem?  
7.Můžete řešit s někým ve škole problém s návyk. látkami? 
7_1.S kým? 
8.Z jakých zdrojů čerpají žáci nejvíce informací? 
9.Probíráte s dětmi problémy s návykovými látkami?(v grafu sloupec č.8) 
 
 
Tab. 15.2 Odpovědi k otázce č. 9  15.3 Odpovědi k otázce č. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.2 Výsledky z šet ření mezi rodi či žáků na 2.stupni ZŠ Malecí  
V ZŠ Malecí jsem v 6. třídě obdržela 8 dotazníků, v 8. třídě 25 dotazníků a v 9. třídě 8 dotazníků 

z celkového počtu 50 dotazníků v každém ročníku. Ze 7. ročníku jsem bohužel dotazníky 

neobdržela. 

A) Výsledky v 6. třídě 

 Více než polovina rodičů ví, že na škole probíhá preventivní program. Výsledek 

nepotvrzuje moji hypotézu. Rodiče jsou seznamováni s preventivním programem na internetu 

a na rodičovských schůzkách a je tedy překvapivé, že tolik rodičů o něm neví. 

 Výsledek z ot. č. 2 potvrzuje moji hypotézu. Téměř všichni rodiče považují preventivní 

program za účinný. Zdá se, že rodiče na 2. stupni mají více informací o prevenci než na 1. stupni.  

ZŠ Krčín rodi če 9. třída 
ot. číslo  ANO NE 

1 1 1  
2 2   
3 2   
4 2   
5 2   
6 1 1 
7 2   

7_1  2x vých. poradce 
9 2   

ot. č.8 - Zdroje informací 
a internet 2xa 
b tv 2xb 
c noviny   
d škola  
e rodina 1 
f jiný   
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V otázce č. 4 téměř 70 % rodičů odpovědělo, že děti v tomto věku mají nějakou 

zkušenost s návykovou látkou. Předpokládala jsem vyšší číslo.  

V 6. otázce všichni rodiče odpověděli záporně. Moje hypotéza byla zcela opačná. 

Problémy tohoto rázu přichází pravděpodobně až v pozdějším věku. 

Téměř všichni rodiče ví, s kým by si o nějakém problému ve škole promluvili. 

Což potvrzuje moji hypotézu. Jako nejčastější odpověď uvedli rodiče výchovného poradce. 

V 8. otázce vybrali rodiče jako zdroj rodinu, poté školu a internet. Můj osobní názor je, 

že se děti nejvíce dozvídají z médií. Nemyslím si, že všichni rodiče jsou schopni a ochotni jim 

poskytnout dostatečné informace. Některým rodičům chybí znalosti z tohoto oboru. 

Poslední otázka téměř potvrzuje moji hypotézu. Všichni rodiče se s dětmi doma baví 

o návykových látkách. Tato otázka tedy potvrzuje tvrzení, že nejčastějším zdrojem informací 

o problematice je rodina.  
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Obr. 15.1 Odpovědi rodičů žáků v 6. třídě ZŠ Malecí 
 
 
Tab. 15.4 Odpovědi k otázce č. 7_1     Tab. 15.5 Odpovědi k otázce č. 8 

Ot. č. 8 Zdroje informací 
a - internet 5 
b - televize 1 
c - noviny, časopisy 1 
d - škola 5 
e - rodina 7 
f - jiný 1 

 
 
 Z šetření mezi rodiči v 6. třídě vychází, že většina rodičů věří v účinnost prevence 

a aktivně se o ni zajímají. Z většiny rodiče mají informace o preventivním programu a vědí, 

na koho se ve škole s problémem obrátit.  

 

 

Ot. č. 7_1 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 0 
b - výchovný poradce 7 
c - ředitel(ka) 0 
d - jiný 1 
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B) Výsledky v 8. třídě 

15

10

13

12

20

3
2

25

16

7

2

15

10

25
21

4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Odpov ědi rodi čů žáků v 8. třídě ZŠ Malecí

NEVYPLNĚNO

NEVÍM

NE

ANO

 
Obr. 15.2 Odpovědi rodičů žáků v 8. třídě ZŠ Malecí 
 

Z první otázky vyplývá, že jen necelých 60 % rodičů ví, že škola má vytvořený 

preventivní program. Stejné číslo jako v 6. ročníku. 

2.,3. a 5. otázka ukazuje, že více než polovina rodičů si myslí, že prevence odradí děti 

od experimentování a že škola dělá vše, aby žáky odradila od zkoušení návykových látek. 

Výsledek se blíží k mé hypotéze, která byla 80 % kladných odpovědí.  

V další otázce 100 % rodičů uvádí, že děti mají zkušenosti s nějakou návykovou látkou, 

což potvrzuje moji hypotézu.  

V otázce č. 6 dvě třetiny rodičů tvrdí, že ve třídě byl řešen problém s alkoholem, 

kouřením nebo tvrdšími drogami. Odpovědi rodičů pravděpodobně pocházejí z rozdílných tříd. 

V 8. třídě se takové problémy většinou vyskytnou na školních výletech, na které si žáci 

v některých případech přivezou alkohol či jiné látky.  

V 7. otázce všichni rodiče odpověděli kladně. Výsledek je lepší než na 1. stupni a v 6. 

třídě. V tomto věku se vyskytují častěji výchovné problémy, problémy s učením a i problémy 

s návykovými látkami. Také je čas začít se zajímat o budoucí povolání a pokračování ve studiu. 

Právě proto jsou rodiče častěji ve styku s výchovným poradci ve škole a vědí, že s nimi mohou 

řešit různé problémy. Jak ukázalo šetření, výchovný poradce je osoba, za kterou by rodiče 

případně šli. 

Tab. 15.6 Odpovědi k otázce č. 7_1 

Ot. č. 7_1 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 5 
b - výchovný poradce 20 
c - ředitel(ka) 0 
d - jiný 0 
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V otázce č. 8 rodiče zvolili nejčastěji možnost rodina, škola a internet. Výsledky se téměř 

shodují s mou hypotézou i když je vidět, že rodiče věří, že škola dětem poskytne více informací 

než tolik populární internet. 

 

Tab. 15.7 Odpovědi k otázce č. 8 

Ot. č. 8 - Zdroje informací 
a - internet 16 
b - televize 6 
c - noviny, časopisy 2 
d - škola 17 
e - rodina 19 
f - jiný 3 
 
 80 % rodičů si s dětmi doma povídají o návykových látkách. Vzhledem k tomu, že rodiče 

zvolili jako nejčastější zdroj informací rodinu bych očekávala větší číslo. Můj předpoklad byl 

90 % a proto se nepotvrzuje. 

 

C) Výsledky v 9. třídě 
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Obr. 15.3 Odpovědi rodičů žáků v 9. třídě ZŠ Malecí 

V první otázce všichni rodiče ví, že ve škole probíhá prevence. Je to jediný ročník, 

kde rodiče o prevenci vědí. Potvrzuje se to, co jsem na začátku šetření zmínila a sice, 

že se stoupajícím věkem bude kladných odpovědí více.  

 Dvě třetiny rodičů si myslí, že prevence děti odradí od experimentování a že se škola 

velmi snaží, aby žáky seznámila s touto problematikou. Překvapivé je, že pouze dva rodiče ví, 

že škola pořádá preventivní akce.  

 Téměř všichni rodiče uvedli, že děti mají zkušenost s návykovou látkou. Moje hypotéza 

se potvrzuje. Trochu bych čekala, že všichni rodiče zvolí kladnou odpověď. 
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 70 % rodičů uvedli, že se ve škole řešil problém s některou z návykových látek. Číslo je 

o něco vyšší než v 8. třídě, což opět souvisí s věkem žáků.  

Téměř všichni rodiče ví, s kým řešit problém ve škole. Rodiče nejčastěji vybrali odpověď 

výchovný poradce. Stejně jako v 6. a 8. třídě.  

 

Tab. 15.8 Odpovědi k otázce č. 7_1 

Ot. č. 7_1 - S kým si povídáte o problému? 
a - třídní učitel 1 
b - výchovný poradce 6 
c - ředitel(ka) 0 
d - jiný 0 
 

Tab. 15.9 Odpovědi k otázce č. 8 

Ot. č. 8 Zdroje informací 
a - internet 4 
b - televize 2 
c - noviny, časopisy 2 
d - škola 4 
e - rodina 5 
f - jiný 0 

 

V otázce č. 8 rodiče nejčastěji uvedli rodinu, internet a školu. Odpovědi jsou prakticky 

stejné jako v 8. ročníku. 

V poslední otázce rodiče v 70 % uvedli, že se s dětmi baví o tomto tématu. Můj 

předpoklad byl 90 % a tudíž se nepotvrzuje.  

 

 Bohužel nemohu porovnávat výsledky v obou školách, jelikož jsem  v ZŠ Krčín obdržela 

jen dva dotazníky. Porovnáním výsledků odpovědí rodičů žáků v 6.. 8. a 9. třídě jsem zjistila, 

že nejvíce jsou o preventivním programu informováni rodiče v 9. třídě. Téměř všichni rodiče 

v těchto ročnících si myslí, že děti už mají nějakou zkušenost s návykovými látkami. Problém 

s návykovými látkami se řešil v 8. a 9. třídě, v 6. třídě takovou zkušenost nemají. Rodiče by 

se s případným problémem nejčastěji svěřili výchovnému poradci.  

 Jako nejčastější zdroj informací rodiče uvádějí rodinu, školu a internet. Nejvíce rodičů 

se s dětmi baví o této problematice v 6. ročníku. 
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14.3 Výsledky z šet ření mezi u čiteli na 2.stupni ZŠ Kr čín 
V ZŠ Krčín vyplnili dotazník pouze dva pedagogové. Vzhledem k nízkému počtu jsem 

do šetření nezahrnula věk a délku praxe učitelů. Výsledky uvádím pouze do tabulky.  

 

Tab. 15.10 Legenda k otázkám v dotazníku pro učitele na 2.stupni  

Legenda k otázkám 
1.Probíhá na škole preventivní program? 
2.Odradí prevence děti od drog,kouření,alkoholu? 
3.Pořádá škola akce týkající se prevence? 
4.Zkusily děti v 5.tř. drogy, alkohol, kouření? 
5.Dělá škola vše, aby se děti vyhnuly soc.pat.jevům? 
6.Byl ve vaší třídě problém s kouřením, drogou, alkoh.? 
7. Povídáte si s dětmi o drogách, alkoholu, kouření? 
8. Zajímá děti problematika drog, alkoholu, kouření? 
9. Z jakých zdrojů čerpají žáci nejvíce informací? 
 

Tab. 15.11 Odpovědi učitelů na 2. stupni ZŠ Krčín 

ZŠ Krčín - učitelé 2. stupe ň 
 otázka  ANO NE 

1 2   

2 2   
3 2   

4 2   

5   2 

6   2 

7 2   

8   2 
9 2xa, b,  1xc, d, e 
 

Z výsledků vyplývá, že oba učitelé se ve výuce zabývají prevencí a vědí, že ve škole 

probíhá preventivní program. Výsledky potvrzují moji hypotézu.  

 Oba pedagogové uvedli, že se ve škole setkali se zneužíváním návykových látek a tento 

problém řešili. Výsledek je podobný mé hypotéze.  

 Dále oba tvrdí, že se rodiče do prevence nezapojují a nezajímají se o ni, což nepotvrzuje 

můj předpoklad.  

 V otázce č. 7 a 8 je uvedeno, že se žáci o prevenci zajímají a považují za důležitou.  

V poslední otázce učitelé uvádějí, že nejvíce informací čerpají z internetu a učebnic. Dále 

využívají odborné knihy, výuková CD a videokazety. Moje hypotéza se shoduje, jelikož jsem 

uvedla, že nejvíce učitelů bude používat odborné knihy.   
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14.4 Výsledky z šet ření mezi u čiteli na 2.stupni ZŠ Malecí  
 Od učitelů jsem obdržela 14 vyplněných dotazníků. Odpovědělo 13 žen a jeden muž 

s praxí 11 - 20 let (7 pedagogů) a 21 a více let (7 pedagogů). Aprobaci bohužel vyplnili pouze 

dva učitelé. 
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Obr. 15.4 Odpovědi učitelů na 2. stupni ZŠ Malecí 

Všichni učitelé vědí, že škola má preventivní program a téměř všichni se zabývají 

prevencí ve svých hodinách. Výsledek přesně odpovídá mému předpokladu.  

Polovina učitelů si myslí, že děti na druhém stupni mají zkušenost s některou návykovou 

látkou a s dětmi tyto problémy řešili. Můj předpoklad, který byl 80 %, se s výsledky neshoduje.  

Téměř všichni učitelé si myslí, že rodiče se o preventivní program zajímají, ale na druhou 

stranu se nezapojují. Můj předpoklad byl podobný jako výsledky z šetření. 

13 pedagogů odpovědělo, že žáci se zajímají o prevenci a 9 tvrdí, že žáci nepovažují 

prevenci za zbytečnou.  

V poslední otázce pedagogové označili internet a učebnice jako nejčastější zdroj 

informací. Výsledek se shoduje s mým předpokladem. Je trochu překvapivé, že odborné knihy 

se umístily až na třetím místě spolu s výukovými CD. Jako další zdroje uvedli rodiče výuková 

DVD a odborné semináře 

. 

Tab.  15.12 Odpovědi k otázce č. 9  

 

 
 

 
 
 

 
 

Ot. č. 9 Zdroje informací 
a - internet 10 
b - učebnice 10 
c - odborné knihy 7 
d - výuková CD 7 
e - jiné 5 
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14.5 Výsledky z šet ření mezi žáky na 2.stupni ZŠ Kr čín a ZŠ Malecí  
 
 Ze ZŠ Krčín jsem obdržela dotazníky ze 6., 7., 8, a 9. třídy, ze ZŠ Malecí pouze 

dotazníky ze 6., 8. a 9. třídy. Žáci vyplňovali dotazníky v hodinách bez mé přítomnosti.   

 

Tab. 15.13 Legenda k otázkám v dotazníku pro žáky na 2. stupni 

sloupec č. Legenda k otázkám 
1 1.Máte nějaké zkušenosti s drogou? 

  1_1 Zkušenosti s kouřením tabáku 
  1_2 Zkušenosti s drogami  
  1_3 Zkušenosti s alkoholem 

2 2.Byl ve vaší třídě problém s kouřením, drogou, alkoh.? 
3 3.Probíhá na škole preventivní program? 

  4.Jak často se setkáváte se soc.pat. jevy ve výuce? 
4 5.Jsou informace, které dostáváte ve škole dostatečné? 
5 6.Jsou informace, které se dozvíte pro vás nové? 

  7.Z jakých zdrojů čerpáte nejvíce informací? 
6 8.Můžete probrat tuto problematiku s někým ve škole? 

 

A) Výsledky v 6. třídě  
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Obr. 15.5 Odpovědi žáků v 6. třídě ZŠ Krčín 
 
 Necelá pětina žáků tvrdí, že má zkušenosti s návykovou látkou a téměř všichni uvádí, 

že se ve třídě žádný problém s návykovými látkami nevyskytl.  

 

Tab. 15.4 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 13 a 22 a 11 
b - zkusil(a) b 8 b 0 b 10 
c - občas c 1 c 0 c 1 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 
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 Nejvíce zkušeností mají žáci s kouřením a alkoholem. Dva z nich dokonce občas kouří 

a požívají alkohol. Výsledky absolutně nepotvrzují moji hypotézu. Alkohol a kouření jsou dnes 

velmi dostupné drogy a to i přesto, že děti pod 18 let by se k nim vůbec neměly dostat.  

 70 % žáků ví, že na škole probíhá preventivní program. Vzhledem k věku bych 

předpokládala, že všichni žáci odpoví kladně.  

 

Tab. 15.15 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 11 
b - 1x - 2x za týden 0 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněné 11 
  

V otázce č. 4 žáci vyplnili nejčastěji odpověď 2x - 3x za měsíc. Bohužel 11 žáků tuto 

otázku vůbec nevyplnilo. V páté otázce si žáci ve většině myslí, že informace jsou 

pro ně dostatečné, ale pro více než polovinu nejsou tyto informace nové. Výsledek odpovídá mé 

hypotéze.  

 

Tab. 15.16 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací  
a - internet 4 
b - televize 14 
c - noviny, časopisy 3 
d - rodina 3 
e - rádio 1 
f - škola 3 
nevyplněné 1 
  

Za nejpřínosnější zdroj informací žáci považují televizi. Bohužel tento výsledek nemohu 

porovnat s dotazníky pro rodiče, protože jsem v ZŠ Krčín žádné neobdržela. Předpokládala jsem, 

že žáci budou nejvíce využívat internet, jako nejmodernější a nejrychlejší zdroj informací.  

 V poslední otázce téměř 60 % žáků odpovědělo, že vědí, za kým jít, pokud by měli 

nějaký problém. Nejčastější odpověď byla třídní učitel a poté výchovný poradce. Opět je vidět, 

že žáci mají více důvěry k třídnímu učiteli než k výchovnému poradci.  
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Obr. 15.6 Odpovědi žáků v 6. třídě ZŠ Malecí  

Více než pětina žáků přiznává, že mají zkušenosti s některou z uvedených látek a 5 z nich 

uvádí, že se ve třídě řešil nějaký problém. Výsledky jsou podobné jako v ZŠ Krčín, ale zde více 

žáků uvádí nějaký problém.  

 

Tab. 15.17 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 37 a 44 a 5 
b - zkusil(a) b 9 b 0 b 30 
c - občas c 0 c 0 c 1 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 

nevyplněno 2 
 

Nejvíce žáků vyzkoušelo tabák a alkohol. Nikdo nezkusil tvrdší drogy. Výsledky jsou 

u tabáku pozitivnější než v ZŠ Krčín, ale na druhou stranu alkohol vyzkoušelo větší procento 

žáků.  

 Přes 70 % žáků si myslí, že ve škole probíhá preventivní program. Toto opět nepotvrzuje 

moji hypotézu.  

 

Tab. 15.18 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 44 
b - 1x - 2x za týden 2 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 0 
  

Téměř  80 % žáků považuje informace ve škole za dostatečné, ale jen pro 40 % z nich 

jsou nové. Téměř všichni žáci označili, že se ve výuce zabývají prevencí několikrát za měsíc. 

Tyto výsledky jsou totožné s výsledkem v ZŠ Krčín a shodují se s mou hypotézou.   
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Tab. 15.18 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací  
a - internet 17 
b - televize 24 
c - noviny, časopisy 3 
d - rodina 5 
e - rádio 1 
f - škola 2 
  

Nejvíce žáků si vybírá jako zdroj informací televizi a internet. Výsledky se neshodují 

s odpověďmi rodičů, kteří považují za nejlepší zdroj rodinu. Naopak se shodují se žáky v druhé 

škole.  

 V poslední otázce ví 38 žáků na koho se obrátit s problémem. Je to větší číslo než v druhé 

škole. Stejně jako v druhé škole žáci nejčastěji uvedli třídního učitele a několik žáků uvedlo 

výchovného poradce.  

 

B) Výsledky v 7. třídě 
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Obr. 15.7 Odpovědi žáků v 7. třídě ZŠ Krčín 
  

Téměř všichni odpověděli, že vědí o preventivním programu, který probíhá na škole 

a také že se v jejich třídě řešil problém s návykovými látkami.  

 

Tab. 15.20 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 7 a 18 a 3 
b - zkusil(a) b 11 b 1 b 13 
c - občas c 3 c 1 c 6 
d - pravidelně d 1 d 0 d 0 

nevyplněno 2 
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 Polovina žáků má zkušenosti s kouřením a alkoholem, několik z nich občas kouří a pije 

alkohol a jeden dokonce kouří pravidelně. Dva žáci mají zkušenost s tvrdšími drogami. Výsledky 

v 7. třídě jsou velmi alarmující. Je zde velký rozdíl mezi 7. a 6. ročníkem. Nicméně moji 

hypotézu nepotvrzují čísla u tabáku a alkoholu, ale potvrzují čísla u tvrdších drog.  

 

Tab. 15.21 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 4 
b - 1x - 2x za týden 17 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 13 
  

Pro 70 % žáků jsou informace ve škole dostačující, ale pro většinu z nich nejsou nové. 

Žáci také uvádějí, že se ve výuce zabývají prevencí několikrát do týdne. I zde je vidět posun 

od 6. třídy. S vyšším věkem je zapotřebí se prevencí zabývat více.  

 

Tab. 15.22 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací 
a - internet 6 
b - televize 8 
c - noviny, časopisy 0 
d - rodina 2 
e - rádio 0 
f - škola 8 
  

Nejvíce informací žáci získávají ze školy a televize. Toto vyvrací můj předpoklad. Je 

velmi pozitivní, že žáci považují informace ze školy za užitečné. 

 V poslední otázce dvě třetiny žáků uvedly, že vědí s kým řešit problém. Nejvíce jich 

uvedlo třídního učitele a hned za ním výchovného poradce. Role výchovného poradce se 

s věkem stává důležitější. V této části výsledky bohužel nemohu porovnat ani s rodiči, 

ani se ZŠ Malecí, protože jsem dotazníky od této skupiny neobdržela. 
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C) Výsledky v 8. třídě 
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Obr. 15.8 Odpovědi žáků v 8. třídě ZŠ Krčín 
 

Většina žáků odpověděla, že ve škole probíhá preventivní program a polovina z nich 

tvrdí, že se v jejich třídě řešil problém spojený s návykovou látkou.  

 

Tab. 15.23 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 10 a 8 a 1 
b - zkusil(a) b 4 b 5 b 7 
c - občas c 4 c 5 c 11 
d - pravidelně d 1 d   d 0 

nevyplněno 1 
 

 S kouřením má zkušenost 9 žáků, jeden z nich dokonce kouří pravidelně. Čísla u tvrdších 

drog jsou velmi vysoká. Více jak polovina má zkušenost s drogami a čtvrtina z nich dokonce 

drogy občas bere. Alkohol zkusili téměř všichni žáci a polovina z nich pije příležitostně. 

V porovnání k 7. třídě jsou čísla těch, co užívají návykové látky vyšší.  

 

Tab. 15.24 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 18 
b - 1x - 2x za týden 1 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 0 
  

Žáci uvedli, že prevenci probírají několikrát do měsíce. Zde je vidět rozdílný pohled žáků 

v 7. a 8. ročníku. Přestože si myslím, že starší žáci by měli mít prevenci častěji, dle jejich 

odpovědí tomu tak není. Dále uvádějí, že z většiny jsou pro ně informace ve škole dostačující, 

ale jen pro čtvrtinu z nich jsou nové. Toto neodpovídá mému předpokladu. 
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Tab. 15.25 Odpovědi k otázce č. 7  

Otázka č. 7 - Zdroje informací  
a - internet 3 
b - televize 7 
c - noviny, časopisy 4 
d - rodina 0 
e - rádio 0 
f - škola 6 
  

Jako nejčastější zdroj informací uvádějí televizi a školu. Podobně jako žáci v nižších 

ročnících. Výsledek vyvrací můj předpoklad.  

 V poslední otázce žáci uvedli, že 80 % z nich ví, s kým si popovídat o problému.  

Polovina z nich uvedla výchovného poradce, druhá polovina třídního učitele. Zde je vidět malý 

rozdíl od 6. a 7. ročníku.  
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Obr. 15.9 Odpovědi žáků v 8. třídě ZŠ Malecí 
 
 Přes 70 % žáků má zkušenosti s návykovými látkami a 40 % z nich tvrdí, že se ve třídě 

řešil nějaký případ zneužívání těchto látek.  

 

Tab. 15.26 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 11 a 29 a 1 
b - zkusil(a) b 17 b 5 b 16 
c - občas c 7 c 0 c 19 
d - pravidelně d 0 d 0 d 0 

nevyplněno 1 nevyplněno 2 
 

 Nejvíce žáků uvedlo, že mají zkušenosti s tabákem a alkoholem. Pětina žáků vyzkoušela 

tvrdší drogy a 19 žáků pije alkohol a 8 žáků kouří tabák příležitostně. U drog jsou čísla v této 

škole pozitivnější než v ZŠ Krčín. Výsledky z alkoholu a kouření vyšly podobně v obou školách.  
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Tab. 15.27 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 30 
b - 1x - 2x za týden 5 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 1 
  

60 % žáků uvádí, že jsou pro ně informace ze školy dostatečné, ale jen pro 20 % žáků 

jsou nové. Výsledky jsou podobné jako v ZŠ Krčín, ale nepotvrzuje se moje hypotéza. 

  

Tab. 15.28 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací  
a - internet 10 
b - televize 11 
c - noviny, časopisy 7 
d - rodina 8 
e - rádio 0 
f - škola 4 
  

Jako nejčastější zdroj informací žáci zvolili odpověď televize a internet. Výsledky 

se neshodují s rodiči, kteří uvedli školu a rodinu. Odpovědi se shodují s druhou školou.  

 Pouhých 40 % žáků zná ve škole někoho, komu by se mohli svěřit s problémem. Polovina 

z nich by si promluvila s třídním učitele, zbytek by se svěřil výchovnému poradci a jiným 

učitelům. Toto číslo je v porovnání k druhé škole velmi nízké. V porovnání k rodičům jsem 

zjistila, že rodiče více důvěřují výchovnému poradci, žáci třídnímu učiteli.  

 

D) Výsledky v 9. třídě 
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Obr. 15.10 Odpovědi žáků v 9. třídě ZŠ Krčín 
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 95 % žáků má zkušenosti s návykovou látkou, což potvrzuje moji hypotézu. 70 % žáků 

odpovědělo, že se ve třídě řešil problém s návykovou látkou. Pouze polovina žáků má informace 

o preventivním programu.  

 

Tab. 15.29 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 0 a 8 a 0 
b - zkusil(a) b 8 b 6 b 1 
c - občas c 6 c 5 c 19 
d - pravidelně d 6 d 0 d 0 

nevyplněno 1 
 

 Z tabulky vyplývá, že všichni žáci mají zkušenost s tabákem a alkoholem a více než 

polovina má zkušenosti s tvrdšími drogami Pravidelně kouří 6 žáků a příležitostně pijí téměř 

všichni. Čísla u návykových látek se s věkem zvyšují. V 9. ročníku už není téměř nikdo, kdo by 

s nimi neměl nějakou zkušenost, i když na bázi jednoho experimentu. 

 

Tab. 15.30 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 12 
b - 1x - 2x za týden 5 
c - častěji 3 
d - nikdy 0 
nevyplněno 0 
  

V otázce č. 4 žáci vybrali nejčastěji odpověď několikrát za měsíc. Je to podobné jako 

v 8.  ročníku. Pro 70 % žáků jsou informace o této problematice ve škole dostatečné, ale jen 

pro pětinu z nich jsou nové. Toto se shoduje s mým předpokladem.  

 V 7. otázce žáci vybrali odpověď internet. To se shoduje s mou hypotézou. Tento ročník 

jako jediný vybral nejčastější zdroj internet. Možná proto, že starší žáci umí internet využívat 

lépe a mají k němu snadnější přístup. 

 

Tab. 15.31 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje 
informací 

a - internet 14 
b - televize 7 
c - noviny, časopisy 2 
d - rodina 4 
e - rádio 2 
f - škola 2 
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V poslední otázce jen necelých 60 % žáků uvedlo, že ví, s kým diskutovat nějaký 

problém. 5 z nich uvedlo třídního učitele, zbytek uvedl výchovného poradce. V tomto ročníku 

poprvé žáci uvedli ve většině výchovného poradce. Odpověď se podobá odpovědi rodičů žáků 

v 9. třídě, ale neshoduje se s mým předpokladem. 
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Obr. 15.11 Odpovědi žáků v 9. třídě ZŠ Malecí 
 

 Stejně jako v druhé škole i v této škole má 95 % žáků zkušenosti s některou 

z návykových látek. Ve třídě se nikdy neřešil žádný problém a polovina žáků si myslí, že škola 

nemá žádný preventivní program. Tyto výsledky se neshodují s tím, co jsem na začátku 

výzkumu předpokládala. Výsledky se trochu liší od ZŠ Krčín. V této škole se žádný problém 

s návykovou látkou neřešil. 

Tab. 15.32 Odpovědi k otázce č. 1 

legenda ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a - nikdy a 3 a 9 a 0 
b - zkusil(a) b 6 b 4 b 3 
c - občas c 5 c 2 c 13 
d - pravidelně d 1 d 0 d 0 

nevyplněno 1 nevyplněno 1 
 

 Z šetření vyplývá, že všichni žáci mají zkušenost s alkoholem, stejně jako v druhé 

zkoumané škole.  Dále téměř všichni mají zkušenost s tabákem a téměř polovina má nějakou 

zkušenost s tvrdší drogou. V porovnání s druhou školou má více dětí zkušenost s návykovými 

látkami v ZŠ Krčín.  

 V otázce č. 4 nejvíce žáků zvolilo odpověď několikrát za týden a za měsíc. Odpovědi 

jsou velmi podobné ZŠ Krčín. Dále všichni žáci uvedli, že informace ze školy jsou 

pro ně dostačující, ale jen pro dva z nich jsou nové. Tato odpověď předčila můj předpoklad.  
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Tab. 15.33 Odpovědi k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 7 
b - 1x - 2x za týden 9 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 0 
  

Jako zdroj informací žáci uvedli nejčastěji internet, stejně jako v druhé škole. Odpovědi 

se opět neshodují s rodiči, ale potvrzují můj předpoklad.   

 

Tab. 15.34 Odpovědi k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje 
informací 

a - internet 11 
b - televize 5 
c - noviny, časopisy 0 
d - rodina 1 
e - rádio 0 
f - škola 1 
  

V poslední otázce žáci v 80 % vybrali kladnou odpověď. 40 % vybralo výchovného 

poradce, zbytek třídního učitele. Výsledek je téměř stejný jako můj předpoklad. Zde se ukazuje, 

že žáci v druhé zkoumané škole nemají tolik důvěry k někomu ve škole jako žáci v ZŠ Malecí.  

 

Ve výzkumu jsem dále porovnala odpovědi žáků na 2. stupni z hlediska pohlaví. Grafy a tabulky 

jsem uvedla v přílohách. 

15 Porovnání odpov ědí dívek a chlapc ů na 2. stupni 

15.1 Výsledky 2.stupe ň dívky a chlapci ZŠ Kr čín 
 Otázky jsou rozpracované ve dvou grafech v přílohách č. 1 a č. 9. V první otázce dívky 

i chlapci odpovídali stejně. Obě pohlaví v 60 % tvrdí, že mají zkušenost s drogou. Dle tabulek 

v příloze č. 2 a č. 10 pravidelně kouří 15 % dívek, ale chlapců pouze polovina. Drogy vyzkoušela 

celá čtvrtina chlapců, ale pouze 15 % dívek. Alkohol pravidelně konzumuje polovina chlapců 

a třetina dívek.  

 60 % chlapců tvrdí, že se v jejich třídě problém neřešil, ale dívky toto potvrzují pouze 

ve 45 %. Zde se čísla rozchází i když by měla být stejná.  

 Tři čtvrtiny dívek si myslí, že ve škole probíhá preventivní program, ale jen dvě třetiny 

chlapců mají stejný názor.  
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 Otázka č. 4 je rozpracovaná v tabulkách č. 3 a č. 7 v příloze. Dvě třetiny dívek označily 

odpověď několikrát do měsíce a třetina z nich několikrát za týden. Chlapci odpovídali podobně, 

ale osm z nich tuto otázku nevyplnilo.  

 V 5. a 6. otázce dívky uvedly, že pro 60 % z nich jsou informace ve škole dostatečné, 

ale jen pro pětinu z nich jsou informace nové. Chlapci uvedli podobné odpovědi. V 65 % 

 napsali, že jsou informace pro ně dostatečné, ale jen pro 24 % z nich jsou nové.  

 V 7. otázce (viz přílohy č. 4 a č. 12) dívky nejčastěji zvolili zdroj školu, chlapci televizi 

a internet a v poslední otázce uvedlo 75 % dívek, že ví, s kým si promluvit o problému. Chlapci 

tuto odpověď uvedli jen v 60 % . Obě skupiny nejčastěji uvedly třídního učitele.  

15.2 Výsledky 2.stupe ň dívky a chlapci ZŠ Malecí  
 Otázky jsou rozpracované ve dvou grafech v přílohách č. 5 a č. 13. Z první otázky 

vyplývá, že téměř totožné procento dívek a chlapců má zkušenosti s nějakou návykovou látkou. 

Z tabulek v příloze č. 6 a č. 14 vychází, že téměř polovina dívek má nějakou zkušenost 

s kouřením, ale jen 8 % z nich pravidelně kouří. U chlapců jsou čísla podobná, zde ale 

pravidelně kouří jen jeden žák., který tvoří 2 %. S drogami má zkušenost 20 % dívek a jen 

8 % chlapců. Alkohol už ochutnalo 90 % dívek a třetina z nich občas pije. U chlapců jsou čísla 

podobná.  

 Jen pětina dívek uvádí, že se v jejich třídě řešil problém s návykovými látkami. Chlapci 

toto tvrdí jen v 10 %.  

 80 % dívek si je vědomo, že ve škole probíhá preventivní program. Tento názor sdílí jen 

60 % chlapců.  

 Ve 4. otázce (viz příloha č. 7 a č. 15) obě skupiny shodně tvrdí, že se setkávají s prevencí 

ve výuce několikrát za měsíc. 

V 5. a 6. otázce dívky tvrdí, že 75 % z nich jsou spokojené s informovaností ve škole, ale 

informace pro 75 % z nich nejsou nové. Chlapci mají názor podobný, v 75 % uvádí, že jsou 

informace dostatečné, ale jen přes dvacet 20 % z nich tvrdí, že informace jsou nové.  

Jako zdroj dívky nejčastěji vybraly televizi a internet, chlapci totéž (viz příloha 

č. 8 a č. 16).  Zde je patrný rozdíl v ZŠ Krčín, kde dívky nejčastěji uvedly jako zdroj školu.  

V poslední otázce se obě skupiny téměř shodly, přes polovinu z nich zná ve škole 

někoho, s kým by si o problému mohli popovídat. 

 

 Z porovnání těchto dvou škol vyplývá, že obě pohlaví mají stejné zkušenosti s návykovou 

látkou, ale větší zkušenosti mají žáci v ZŠ Krčín. Nejvíce kouří dívky v ZŠ Krčín, drogy 
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vyzkoušelo nejvíce chlapců ve stejné škole a alkohol pravidelně konzumuje největší počet 

chlapců v ZŠ Krčín.  

 Obě skupiny v obou zkoumaných školách se ve stejném procentu shodly, že ve škole 

probíhá preventivní program.  

 V obou školách převládá názor, že se žáci s prevencí setkávají několikrát za měsíc. 

S informacemi ve škole jsou více spokojeni žáci v ZŠ Malecí, kde se obě pohlaví v 75 % shodla.  

 Nejvíce žáků vybralo jako zdroj informací televizi a internet, ale dívky v ZŠ v převaze 

vybraly školu. 

 Nejvíce důvěry k učitelům ve škole mají dívky v ZŠ Krčín, ostatní skupiny se shodly 

na podobných číslech. 

 Z tohoto výzkumu vyšly v horším světle žáci v ZŠ Krčín, kteří mají více zkušeností 

s návykovými látkami a v porovnání k druhé škole nemají takové znalosti o prevenci.  

 

16 Situace v Novém M ěstě nad Metují 
 
Tab. 16.1 Charakteristika Nového Města nad Metují 

Celý název Nové Město nad Metují 

Počet obyvatel 1.1.2010 - 9 878 obyvatel 

Starosta Petr Hable 

Velikost města 
Skládá se ze čtyř katastrálních území - Nové Město nad Metují, Krčín, 

Vrchoviny a Spy. 

 

16.1 Analýza preventivního programu pro Nové M ěsto nad Metují  
Autor programu 

Program vytvořila paní Dagmar Dvořáčková, která vykonává funkci kurátorky 

pro mladistvé a dospělé a také funkci manažerky prevence rizikového chování v Novém Městě 

nad Metují.  

Cíle programu 

Cílem obce je vytvořit koncepci pro účelnou systematickou preventivní činnost včetně 

jejího finančního zajištění. 

Rizikové skupiny 

Rizikových skupin je ve městě několik. Ve dnech  školního vyučování jsou nejrizikovější 

skupinou žáci ubytovaní na internátě Králíček. Internát je určen pro žáky Střední školy 
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a Základní praktické školy v Novém Městě nad Metují. Tito žáci tvoří rizikovou skupinu 

především při večerních návratech na internát.  

Další rizikovou skupinu tvoří několik bezdomovců, kteří se dlouhodobě zdržují v Novém Městě 

nad Metují. Bezdomovci nejsou nebezpeční, spíše odpuzují svým zjevem a chováním.  

Jednu velkou skupinu tvoří mládež a dospělí pod vlivem alkoholu, kteří se dopouštějí 

protiprávního jednání a to především v nočních hodinách.  

Velmi nebezpečnou skupinu tvoří řidiči, kteří ve městě nedodržují povolenou rychlost a to jak 

v noci, tak i ve dne.    

Realizace prevence 

Nové Město nad Metují realizuje preventivní programy několika způsoby. V roce 2003  

byla vytvořena profesní pracovní skupina složená ze zástupců institucí, podílejících se 

na preventivních činnostech ve městě Nové Město nad Metují a byl jmenován manažer prevence 

sociálně-patologických jevů. Tato skupina se podílí na realizaci prevence a schvaluje finanční 

podporu na preventivní programy a projekty.  

Projekty jsou každý rok zaměřené na jiné téma. V roce 2009 to byla témata jiných druhů 

závislostí, vzdělávání pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů a tolerance k sociální 

odlišnosti.  

Finančně byly podpořeny projekty jako například letní pobyt pro děti ze sociálně slabých 

rodin, projekt „Bubeníci v Mandlu“, zaměřený na všechny děti z jakékoliv znevýhodněné 

sociální skupiny, „Street art“, na podporu schopnosti tolerance k odlišným lidem.  

Do programu Královéhradeckého kraje a Ministerstva vnitra České republiky bylo 

podáno několik projektů pro prevenci v nízkoprahovým klubu Mandl, pro preventivní program 

pro školy se zaměřením na určitou skupinu žáků a pro lepší informovanost v této oblasti 

Oddělení sociální prevence zrealizovalo projekt na problematiku syndromu CAN, 

zneužívaného a týraného dítěte. 

Ve spolupráci s Intervenčním centrem v Hradci Králové proběhla na Městském úřadě 

beseda o domácím násilí a to jak pro pracovníky úřadu, tak i pro laickou veřejnost. 

Dále proběhly přednášky a besedy ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem na téma 

protidrogová prevence.  

V roce 2009 se město zúčastnilo celostátní soutěže „Obec přátelská k rodině“. Město se 

umístilo na druhém místě a získalo tak 400 000 Kč na projekty prevence v regionu.   

V roce 2010 je hlavním tématem kouření nezletilých a také vzdělávání pracovníků 

v oblasti prevence rizikového chování. Kouření nezletilých vyšlo jako jedno z nejdůležitějších 

témat především díky podnětům z místních základních škol a odboru prevence při Městském 

úřadu v Nové Městě nad Metují.  
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Chystají se projekty jako je letní pobyt v přírodě pro děti ve věku od osmi do dvanácti let 

z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Dále projekt „Street sport“ klubu Mandl, a další 

průběžná činnost formou besed a přednáškách na školách ve městě. Dále se chystají projekty, 

které budou financovány z odměny v soutěži “Obec přátelská k rodině“.    

 Spolupráce s institucemi 

Město spolupracuje se širokou škálou institucí a organizací. Mezi ty nejdůležitější patří 

odbor prevence při Městském úřadu, spolupráce všech škol ve městě, nízkoprahový klub 

„Mandl“, Městská policie, Policie ČR, DDM „Stonožka“, Městské centrum sociálních služeb 

„Oáza“, klub „Vánek“ pro rodiče zdravotně postižených dětí, psychoterapeutická poradna „Nová 

naděje“, Novoměstská křesťanská linka důvěry, mateřské centrum „Na zámečku“, centrum 

VIDA pro neorganizované děti, svaz skautů a skautek „Junák“ a zařízení mimo lokalitu jako 

například pedagogicko – psychologická poradna v Náchodě, azylový dům pro matky s dětmi 

Náchod a Hradec Králové, středisko výchovné péče „Kompas“ v Náchodě a další méně 

využívané instituce.    

Moje vlastní zhodnocení 

Program je vypracován do detailů a velmi přehledně. Největší část je věnována projektům 

z let 2003 – 2009 a připravovaným projektům v roce 2010. Manažerka prevence vypracovala 

velmi podrobně spolupráci s různými institucemi. Celý program je vypracován pro zlepšení 

potřeb běžných občanů ve městě a zaměřuje se na lokální problémy, se kterými se město potýká. 

Program podrobně mapuje místa, která jsou ohrožena v souvislosti se sociálně 

patologickými jevy a také mapuje rizikové skupiny, na které je potřeba se zaměřit. 

Dle mého názoru je program zacílen na všechny problémy, které daná lokalita má a snaží 

se podporovat boj se sociálně patologickými jevy. 

16.2 Rozhovor s koordinátorem prevence rizikového c hování v Novém M ěstě nad 
Metují s paní Dagmar Dvo řáčkovou  

1. Jaké preventivní programy probíhají v Novém Městě nad Metují? 

Jsem manažerem prevence od roku 2003. V minulém roce se změnil název preventivního 

programu. Nazýval se „Program prevence sociálně – patologických jevů“ a dnes se nazývá 

„Program prevence rizikového chování“. Program je vypracován na základě metodiky 

Ministerstva vnitra České republiky pro zahájení komplexního součinnostního programu 

prevence sociálně - patologických jevů na léta 2003 – 2012. Každý rok je preventivní program 

zaměřen na konkrétní téma, letos je to prevence kouření u nezletilých dětí. Naše oddělení 

sociální prevence vypracovává program pro celé město a také spolupracujeme se školami tady 

ve městě.  
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2. Jak realizujete preventivní programy? 

Máme několik cest, kterými se snažíme vnést prevenci do podvědomí dětí, ale i ostatních 

občanů našeho města. Spolupracujeme s dalšími institucemi, které nám pomáhají realizovat 

prevenci a podílí se na různých projektech a akcích. Spolupracujeme samozřejmě se všemi 

školami a školkami ve městě, s Městskou policií, Policií České republiky, s klubem Mandl, 

s DDM Stonožka, s klubem Vánek, s psychoterapeutickou poradnou Nová Naděje, 

s Novoměstským centrem zdravého životního stylu, s mateřským centrem Na zámečku, 

s městským centrem sociálních služeb Oáza, s občanským sdružením První řešení a se svazem 

Junák. Dále pak spolupracujeme s dalšími institucemi, které jsou mimo lokalitu Nového Města 

nad Metují. Je to především centrum Laxus v Hradci Králové, Intervenční centrum v Hradci 

Králové, pedagogicko – psychologická poradna v Náchodě, středisko výchovné péče v Náchodě, 

s Domem na půli cesty v Náchodě, centrum Vida v Pardubicích a s dalšími institucemi 

v regionu.  

 My jako odbor sociální péče máme na starosti především vedení preventivního programu, 

přidělování grantů, sociálně právní ochranu dětí a také vytváříme různé malé programy 

a projekty k prevenci. Témata přednášek, které pořádáme jsou: šikana, stalking, sexting, trestní 

zákoník, drogy a nový trestní zákoník, internetová kriminalita, syndrom CAN, bezpečný internet, 

zákon č.218 o soudnictví ve věcech mládeže, pishing a také nový fenomén kyberšikana. Dále 

vyjíždíme k případům, kdy Policie šetří případ s dětmi mladšími než 15 let. U případů dětí nad 

15 let už být nemusíme. U případů musíme být, protože dle zákona vykonáváme funkci třetí 

osoby a také se snažíme dítě psychicky podpořit. 

 Městská policie se podílí na prevenci kriminality. S policisty pracujeme vždy, když 

vyjíždějí k případům týkajících se dětí mladších patnácti let a také nám pomáhají při realizaci 

různých akcí, poskytují přednášky a ve školách besedy. S Městskou policií spolupracujeme už 

velmi dlouho. Policie České republiky nám také pomáhá s pořádáním besed a přednášek na téma 

prevence kriminality. Dále kontroluje podniky ve městě, kde je zvýšené riziko výskytu opilých 

nezletilých. Při těchto kontrolách musí být i pracovníci sociálního odboru. Pokud by policisté 

objevili opilé dítě mladší patnácti let, musí u toho být náš pracovník. 

  Klub Mandl je nízkoprahový klub zaměřený na děti od 12 do 21 let. Funguje od roku 

2002 a od roku 2007 je součástí organizační složky města. V klubu se konají přednášky, besedy, 

festivaly, pořádají se tu tématické týdny, které jsou zaměřené na určitou problematiku. Například 

byl vyhlášen týden ekologie, kdy se žáci základních škol seznámili s ochrannou přírody, se 

základními informace z oblasti ekologie a také pracovali na projektech. Mandl je zcela 

anonymní, poskytuje volno časové aktivity, ale i odbornou pomoc. Mandl pořádá přednášky 

i pro dospělé.  
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   Další zařízení, které realizuje preventivní programy je Dům dětí a mládeže Stonožka. 

V tomto zařízení probíhají pravidelné zájmové kroužky, ale i nepravidelné činnosti, jako jsou 

akce pro děti a jejich rodiče, dopolední program pro mateřské školy a základní školy a také 

spontánní odpolední činnosti. Stonožka poskytuje informace o sociálně patologických jevech, 

realizuje akce na témata spojená s prevencí, pořádá různé soutěže pro jednotlivce i kolektivy 

a různé akce pro školy ve městě.  

 Klub Vánek je asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Klub poskytuje 

sociální poradenství, víkendové pobyty, pořádá různé akce a dokonce i prázdninové pobyty. 

Také poskytuje informace z oblasti speciální pedagogiky. 

 Novoměstské centrum zdravého životního stylu poskytuje poradenství, řešení problémů, 

předcházení problémů a to především v oblasti mezilidských vztahů. Centrum provozuje 

tzv. krizový chat, který slouží především dětem a rodičům. Mohou se ptát na aktuální problémy, 

které je trápí a se kterými potřebují pomoc. Tyto dotazy mohou zasílat i emailem. Centrum 

provozuje i psychosociální poradnu pro děti i dospělé.  

 Mateřské centrum Na Zámečku je určeno pro malé děti a pro jejich rodiče. Centrum 

poskytuje odbornou péči o dítě, nabízí službu hlídání dětí v určitý den, pořádá přednášky 

pro rodiče na téma výchova, zdraví dětí, problémy, které děti mohou mít a další. Také se tu 

konají pravidelné zájmové činnosti, jako například výuka anglického jazyka, cvičení 

pro maminky nebo různé výtvarné kroužky. Dále pořádají víkendy pro rodiče s dětmi, různé 

jednodenní akce, kroužky pro rodiče a další. Do centra si mohou rodiče s dětmi jen tak 

odpoledne přijít pohrát, nebo se můžou stát pravidelnými návštěvníky. Toto centrum je velmi 

oblíbené zde ve městě a to především u rodičů, kteří mají velký zájem o přednášky, které se tu 

pořádají.  

 Městské středisko sociálních služeb má několik funkcí. Slouží jako domov pro seniory, 

poskytuje pečovatelské služby, provozuje centrum denních služeb a také poskytuje odlehčovací 

pobyty pro seniory. Dále připravuje různé přednášky pro seniory ubytované v Oáze, 

ale i pro veřejnost.  

    Další sdružení je sdružení První řešení, které pořádá přednášky pro děti a mládež, 

besedy, aktivizační a volnočasové aktivity, pořádá koncerty, různé kulturní akce a také se zabývá 

preventivními programy. Jednou z nejpodstatnějších činností sdružení je propagace 

skateboardingu. 

 Posledním spolkem, se kterým v této oblasti spolupracujeme je svaz Junák. Svaz Junák je 

skautským oddílem, který je rozdělen do tří skupin. Junák pořádá různé akce pro děti a mládež 

a také se podílí na preventivních programech a to nejen svým programem, ale i akcemi, které 

pořádají.  
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 Mimo naše město spolupracujeme především s centrem Laxus v Hradci Králové. Je to 

ambulantní centrum, které poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem, kteří jsou ohroženi 

v důsledku užívání návykových látek. Pracovníci centra dojíždějí do Nového Města nad Metují 

a spojují se zde se svými stálými klienty a vyměňují jim injekční stříkačky, hovoří s nimi 

o problémech, popřípadě se jim snaží poskytnout pomoc. Všechny jejich kontakty jsou 

anonymní a proto nám nemohou sdělit s kým se tady setkávají a v jakých lokalitách. S centrem 

Laxus spolupracujeme již dlouho a myslím si, že spolupráce s tímto centrem je pro město určitě 

potřebná, i když číslo závislých, kteří si drogu aplikují injekčně je ve městě minimální.  

 Další centrum v Hradci Králové je Intervenční centrum zaměřené na osoby ohrožené 

domácím násilím. S tímto centrem spolupracujeme pokud se u nás ve městě stane nějaký případ 

domácího násilí nebo pokud máme podezření na domácí násilí. Dále se centrum specializuje 

a poskytuje právní poradnu na rodinné právo, trestní právo a přestupkové právo. Klienti se 

na pracovníky mohou obrátit i v případě, kdy potřebují doprovod na soudní jednání nebo pomoc 

s podáním žaloby.  

    Dalším městem, se kterým úzce spolupracujeme je Náchod. Nejvíce tu využíváme 

pedagogicko – psychologickou poradnu, kam posíláme děti a žáky, kteří mají problémy 

s chováním, učením nebo jiné. V Náchodě také využíváme Středisko výchovné péče Kompas. 

Kompas pořádá různé programy ve škole, například programy k prevenci šikany. Dále se zabývá 

problémy žáků a jejich rodičů a pracuje jako poradna. V Náchodě se také nachází Dům na půl 

cesty, který slouží občanům, kteří se dostali do složité životní situace a hledají pomoc. Klienti 

jsou zde dočasně ubytovaní s je jim poskytnuta odborná pomoc při návratu do každodenního 

života. 

 V Pardubicích spolupracujeme s centrem Vida. Centrum pořádá besedy a přednášky 

pro školy a pořádá akce zaměřen na širokou veřejnost. 

 Snažíme se spolupracovat se širokým spektrem institucí, abychom zajistili 

co nejkomplexnější preventivní působení u nás ve městě. Ke komplexnímu pokrytí prevence by 

měl přispět i Systém včasné intervence, což je webový program, který by měl v budoucnu 

fungovat u nás na pracovišti. Je to systém, ke kterému se dá připojit z jakéhokoliv počítače, 

nejedná se o pevně nainstalovaný program. Systém by měl být propojen s celou Českou 

republikou a měly by k němu mít přístup všechny složky, podílející se na prevenci, případně na 

vyšetřování činů v důsledku rizikového chování. Jsou to školy, Policie České republiky, Městská 

policie, odbor sociálních věcí, lékaři, popřípadě další subjekty. Systém by měl fungovat tak, že 

pokud se něco s dítětem stane, například se dítě stane obětí trestného činu, zapíše se to 

do systému a okamžitě všechny složky vidí, co bylo zapsáno a můžou ihned reagovat. Bohužel 
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systém je stále ve zkušební verzi a stále musíme vychytávat chyby, kterých je zatím velké 

množství. Až začne tento systém fungovat, bude to určitě velká pomoc pro nás všechny.   

 S těmito všemi zmíněnými organizacemi spolupracujeme při různých akcích, 

přednáškách, projektech a besedách pro školy. Myslím si, že naše preventivní skupina pracuje 

velmi efektivně a že naše výsledky jsou aspoň trochu vidět.   

3. Máte informace o tom, kolik nezletilých tady v Novém Městě nad Metují pravidelně 

kouří, bere drogy a pije alkohol? 

Situaci ve městě máme zmapovanou velmi přibližně. Je těžké sledovat, kolik nezletilých 

pije alkohol nebo kouří. Dnes pije alkohol téměř každý, ať už doma se souhlasem rodičů nebo 

na diskotékách, na kterých bohužel není problém pro nezletilé zakoupit alkoholický nápoj. 

Při kontrolách, které provádí Městská policie a policie ČR většinou narazíme na pět až deset 

opilých mladistvých. Pouze jednou se nám stalo, že jsme zkontrolovali dívku, které bylo pod 

patnáct let a museli jsme ji zavést domů k rodičům. Z výzkumu, který byl proveden 

Novoměstským centrem zdravého životního stylu v roce 2007 mezi žáky ve věku 12 – 16 let 

vyplývá, že ve školách v Novém Městě nad Metují pije alkohol jednou za měsíc 34 % žáků, 

jednou týdně 19 % žáků a občas pije 38 % žáků.  

 Kouření je bohužel velký problém, který lze jen těžko kontrolovat. Stejný výzkum zjistil, 

že ve školách v Novém Městě nad Metují kouří průměrně 25% žáků ve věku 12 – 16 let. Toto 

číslo je a v té době bylo velmi šokující pro všechny školy, které si neuvědomovaly, že u nich 

ve škole je takovýto problém. Kouření samo o sobě je jedním z nejčastějších problémů, který 

se řeší ve škole. Asi tím úplně nejčastějším jsou výchovné problémy, s tím má problém každá 

škola a asi i každá třída.  

 O drogách máme velmi málo informací. Získáváme je od pracovníků Laxusu, kteří 

vydávají každoročně zprávu, kolikrát se kontaktovali s lidmi v Novém Městě nad Metují, ale 

jelikož jsou anonymní pracoviště, nemohou nám dát přesné údaje jako jsou věk nebo pohlaví 

jejich klientů. Z loňského roku čísla ještě nemám, ale v roce 2008 to bylo v řádu desítek 

kontaktů. Určitě to není víc než sto výjezdů za rok. Ve výzkumu z roku 2007 se zjistilo, že 

se 43 % žáků sedmých až devátých tříd dostalo do kontaktu s marihuanou a 47 % žáků stejného 

věku se dostalo do kontaktu jak s marihuanou, tak i s hašišem.  

 My jsme malé město a proto jsou tu převážně problémy výchovné, než problémy 

s drogami. Přesto vím, že takovéto riziko tady je a my, pracovnice oddělení prevence, 

si uvědomujeme, že riziko bude v budoucnu větší a s tímto problémem se budeme setkávat 

častěji. Myslím si, že jedna z hlavních věcí úspěšné prevence je připustit si, že takovéto riziko 

nebo problém existuje. Jsou místa, kde si problém s drogou nepřipouštějí (např. Náchod) a my se 

pak snažíme situaci řešit za ně. Laxus nedojíždí do Náchoda, kde jeho služby odmítli, protože 
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prý problém nemají. Já ale znám spoustu míst, kde se závislí scházejí, například jeden známý 

podnik v Náchodě, a zaměstnanci podniků si s tím neví rady. Do jednoho podniku jsem dokonce 

poslala pracovníky Laxusu sama, jelikož tam pracovala moje dcera a noc co noc sbírala 

odhozené použité stříkačky. Naštěstí u nás ve městě takové případy nemáme.         

16.3 Zhodnocení rozhovoru s koordinátorem prevence rizikového chování v 
Novém Městě nad Metují s paní Dagmar Dvo řáčkovou  

 Paní Dvořáčková je manažerkou prevence od roku 2003. Dříve pracovala na pozici 

sociální pracovnice na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují. Rozhovor jsem provedla 

na základě strukturovaných otázek. Rozhovor se konal u paní Dvořáčkové k kanceláři a celý 

rozhovor trval téměř tři hodiny.  

 Paní Dvořáčková se o tématu rozpovídala velmi zeširoka. Po každé mnou položené 

otázce se rozpovídala o jiném tématu. Proto rozhovor nakonec trval téměř tři hodiny.  

 Z rozhovoru vyplynulo, že paní Dvořáčková provádí svou práci velmi svědomitě 

a pečlivě. Náplní její práce není jenom koordinace prevence rizikového chování, ale i péče 

o děti, které jsou v evidenci sociálního odboru.    

 Paní Dvořáčková zprostředkovává pro školy různé přednášky a besedy, návštěvy u soudu, 

zajišťuje výběrové řízení na různé projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.  

 Rozhovor s paní Dvořáčkovou byl pro mě velmi přínosný. Dostala jsem spoustu 

informací o prevenci v Novém Městě nad Metují a také o sociálním systému v tomto městě.  

 Z rozhovoru vyplývá, že hypotéza 1K se potvrzuje, ale předpoklad 2K se nepotvrzuje. 

Manažerka prevence nemá přesné aktuální údaje o konzumaci alkoholu, kouření tabáku a braní 

drog ve městě. Vychází pouze z výzkumu, který byl proveden v roce 2008.  
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17 Shrnutí výsledk ů šetření 
 Jako největší problém se v celém šetření ukázala návratnost dotazníků. U některých 

skupin se nevrátily buď žádné nebo jen několik dotazníků. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, 

že budu výsledky porovnávat nejen kvantitativně, ale i kvalitativně.  

V obou mateřských školách byla návratnost dotazníků u učitelů 50 % a u rodičů 

v Mateřské škole Krčín 40 % a v Mateřské škole Rašínova 20 %. U učitelů je návratnost 

dotazníků větší, přesto výsledky nemohu generalizovat na všechny učitele a nemohu je brát 

za velmi spolehlivé. Výsledky ale mají větší výpovědní hodnotu než výsledky u rodičů. 

Z odpovědi rodičů vyplývá, že všichni rodiče v MŠ Rašínova považují prevenci za důležitou 

a jen 70 % rodičů v MŠ Krčín má stejný názor. Všichni učitelé, kteří odevzdali dotazník, 

na obou školách považují prevenci za důležitou. Obě metodičky prevence považují preventivní 

působení také za velmi důležité. Z šetření mohu konstatovat, že MŠ Krčín by se měla více 

zaměřit na spolupráci s rodiči a klást větší důraz na důležitost prevence. Dle výsledků 

se pedagogové z MŠ Krčín mohou inspirovat v druhé mateřské škole.  

Návratnost dotazníků pro učitele na 1. stupni byla 0 %. Šetření jsem proto provést 

nemohla. U rodičů to bylo v ZŠ Krčín 24 % a v ZŠ Malecí 72 %. Návratnost u žáků byla 

v ZŠ Krčín 80 % a v ZŠ Malecí 66 %. Dle výsledků rodiče v ZŠ Krčín mají lepší informace 

o prevenci a staví se k prevenci pozitivněji než rodiče v ZŠ Malecí. Výsledky ze ZŠ Krčín ale 

nemohu, vzhledem k nízkému číslu vyplněných dotazníků, považovat za spolehlivé a zobecňovat 

na celou školu. U žáků šetření ukázalo, že žáci na 1. stupni v ZŠ Krčín mají hlubší znalosti 

o prevenci a také se o ni více zajímají, ale na druhou stranu mají větší zkušenosti s návykovými 

látkami než v druhé škole. Výsledky mohu považovat za spolehlivé, jelikož jsem obdržela 

dostatečný počet vyplněných dotazníků. ZŠ Krčín by se měla zaměřit na větší důraz prevence 

v praxi a pokusit se snížit počet žáků, kteří experimentují s návykovými látkami. Pedagogové 

v ZŠ Malecí by se měli více koncentrovat na předávání informací o prevenci žákům a také jejich 

žákům.  

 Na 2. stupni bylo šetření rozsáhlejší. Zkoumala jsem každý ročník zvlášť a jako 

zajímavost jsem na konci udělala porovnání všech odpovědí dle pohlaví žáků. 

V ZŠ Krčín byla návratnost dotazníků pro učitele na 2. stupni 13 % a v ZŠ Malecí 93 %. 

U rodičů to byly v ZŠ Krčín pouze 2 dotazníky ze 100 a v ZŠ Malecí 42 %. U žáků byla 

návratnost v ZŠ Krčín 83 % a v ZŠ Malecí 97 %.  

 Téměř všichni učitelé v ZŠ Malecí si myslí, že prevence žáky od  návykových látek 

odradí a má smysl. Tento názor sdílí i učitelé v druhé škole. Výsledky z této skupiny v ZŠ Krčín 

nemohu brát jako důvěryhodné. Nemohu porovnávat výsledky obou škol, jelikož jsem 

v ZŠ Krčín obdržela pouze dva dotazníky. V ZŠ Malecí se ukázalo, že 80 % rodičů považuje 
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prevenci za důležitou a účinnou. Tento názor mají především rodiče v 9. a 8. třídě. V šetření 

mezi žáky dopadly výsledky téměř stejně v obou zkoumaných školách, přesto žáci v ZŠ Malecí 

mají o trochu více informací o prevenci než žáci v ZŠ Krčín. 

 Metodička prevence v ZŠ Krčín uvedla, že prevenci považuje za důležitou a účinnou. 

V ZŠ Malecí překvapivě metodička nepovažuje prevenci za důležitou a nevěří v její účinnost. 

 ZŠ Krčín by měla více utužovat spolupráci mezi rodiči a učiteli. Návratnost dotazníků 

vypovídá o skutečnosti, že rodiče se školou pravděpodobně příliš nespolupracují. Také 

se ukazuje, že i na 2. stupni se učitelé nechtějí zapojovat do výzkumů a sdělovat tak svoje osobní 

názory. V ZŠ Malecí mě překvapila návratnost dotazníků u učitelů a rodičů. Učitelé jsou 

pravděpodobně zvyklí na spolupráci při různých výzkumech a nečiní jim problém se podělit 

o svoje zkušenosti. Názor metodičky prevence není pro tuto funkci obvyklý a pravděpodobně ji 

tato funkce nebaví a proto v ní nevidí žádný smysl. Škola by se na toto měla zaměřit a nominovat 

do funkce někoho nového s novými nápady a větší energií.  
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18 Závěr 
 V bakalářské práci byla řešena problematika zneužívání alkoholu, drog a kouření tabáku, 

prevence zneužívání těchto návykových látek a především preventivní působení na vybraných 

školách. Cílem bylo zjistit názor učitelů, rodičů a žáků na smysl preventivních programů ve dvou 

mateřských a základních školách v Novém Městě nad Metují.  

 Na základě teoretické analýzy byl připraven a realizován výzkum na dvou základních 

školách a dvou mateřských školách v Novém Městě nad Metují. Na každé mateřské škole byl 

zjištěn rozdílný přístup učitelů a rodičů. V Mateřské škole Rašínova se pedagogové více věnují 

prevenci a více v této oblasti spolupracují s rodiči. V Mateřské škole Krčín rodiče nejeví zájem 

o prevenci a o spolupráci s pedagogy. Na Základní škole Malecí mají jak žáci, tak učitelé 

a rodiče zájem o prevenci a považují  ji za účinnou. Na Základní škole Krčín nemají rodiče 

dostatečné informace o prevenci a také ji nepovažují za příliš účinnou. Žáci mají dostatečné 

informace o prevenci, ale nezískávají je ve škole. Učitelé pokládají prevenci za důležitou 

a ve vyučování se jí věnují. 

  Závěrem doporučuji: 

a) Mateřská škola Krčín by se měla více zaměřit na spolupráci s externími organizacemi, 

které se zabývají prevencí a orientovat se více na praktickou stránku prevence než 

na teoretickou. Doporučovala bych i spolupráci s Mateřskou školou Rašínova, která má výborně 

vypracovaný preventivní program a prevencí se zabývá velmi často. MŠ Rašínova bych 

doporučila více se zaměřit na spolupráci s rodiči. 

b) Základní škola Krčín by měla v této oblasti zlepšit spolupráci s rodiči a podávat jim 

více informací o prevenci. Také by se měla zaměřit na žáky a pokusit se snížit počet těch, kteří 

aktivně užívají některou z návykových látek. Dále bych doporučila rozšířit spolupráci 

s organizacemi a spolky zabývajícími se prevencí. Základní škole Malecí bych doporučila 

do prevence vkládat více inovativních metod a zvýšit motivaci u metodika prevence. 

 Doporučila bych provést výzkum i na dalších školách v Novém Městě nad Metují 

a provést komplexní porovnání všech škol a z výsledků vyvodit závěry, jak zlepšit preventivní 

působení na všech školách a jak nejúčinněji podávat informace o problematice žákům a rodičům.  
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Příloha č. 1 Odpovědi dívek k dotazníku pro žáky na 2. stupni ZŠ Krčín 
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Příloha č. 2 Odpovědi dívek v ZŠ Krčín k otázce č. 1_1, 1_2 a 1_3 
ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a 12 a 30 a 6 
b 12 b 1 b 16 
c 5 c 2 c 12 
d 5 d   d   
 
Příloha č. 3 Odpovědi dívek v ZŠ Krčín k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 22 
b - 1x - 2x za týden 12 
c - častěji  0 
 
Příloha č. 4 Odpovědi dívek v ZŠ Krčín k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací 
a - internet 1 
b - televize 5 
c - noviny, časopisy 0 
d - rodina 1 
e - rádio 0 
f - škola 15 
 
Příloha č. 5 Odpovědi dívek k dotazníku pro žáky na 2. stupni ZŠ Malecí 
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Příloha č. 6 Odpovědi dívek v ZŠ Malecí k otázce č. 1_1, 1_2 a 1_3 
ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a 26 a 38 a 5 
b 14 b 5 b 28 
c 7 c 5 c 15 
d 7 d   d   
 
Příloha č. 7 Odpovědi dívek v ZŠ Malecí k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 39 
b - 1x - 2x za týden 9 
c - častěji 0  
 
Příloha č. 8 Odpovědi dívek v ZŠ Malecí k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací 
a - internet 15 
b - televize 16 
c - noviny, časopisy 6 
d - rodina 8 
e - rádio 0 
f - škola 3 
 
Příloha č. 9 Odpovědi chlapců k dotazníku pro žáky na 2. stupni ZŠ Krčín 
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Příloha č. 10 Odpovědi chlapců v ZŠ Krčín k otázce č. 1_1, 1_2 a 1_3 
ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a 19 a 33 a 9 
b 18 b 8 b 15 
c 8 c 5 c 25 
d 4 d 0  d  0 
 
Příloha č. 11 Odpovědi chlapců v ZŠ Krčín k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 24 
b - 1x - 2x za týden 15 
c - častěji 2 
d - nikdy 0 
nevyplněno 8 
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Příloha č. 12 Odpovědi chlapců v ZŠ Krčín k otázce č. 7 
Otázka č. 7 - Zdroje informací 

a - internet 18 
b - televize 24 
c - noviny, časopisy 5 
d - rodina 3 
e - rádio 3 
f - škola 13 
 
Příloha č. 13 Odpovědi chlapců k dotazníku pro žáky na 2. stupni ZŠ Malecí 
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Příloha č. 14 Odpovědi chlapců v ZŠ Malecí k otázce č. 1_1, 1_2 a 1_3 
ot. č. 1_1 - kou ření ot. č. 1_2 - drogy ot. č. 1_3 - alkohol 
a 27 a 46 a 3 
b 16 b 4 b 27 
c 6 c  0 c 20 
d 1 d  0 d  0 
 
Příloha č. 15 Odpovědi chlapců v ZŠ Malecí k otázce č. 4 

Ot. č. 4 - Jak často máte prevenci ve výuce? 
a - 2x - 3x za měsíc 42 
b - 1x - 2x za týden 7 
c - častěji 0 
d - nikdy 0 
nevyplněno 1 
 
Příloha č. 16 Odpovědi chlapců v ZŠ Malecí k otázce č. 7 

Otázka č. 7 - Zdroje informací 
a - internet 21 
b - televize 23 
c - noviny, časopisy 4 
d - rodina 5 
e - rádio 1 
f - škola 5 
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Příloha č. 17 Dotazník pro rodiče dětí v Mateřské škole 
 

Dotazník pro rodiče dětí v MŠ 
 
Vážení rodiče,  
 
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a údaje slouží pouze 
k vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 

 
 
Věk dítěte:  
 
Pohlaví 

 Děvče  Chlapec     
 
Oddělení 

 Nejmladší děti   Starší děti    Předškolní děti  
 
 
 
1. Informují vás pedagogové o preventivních programech?   

 Ano   Ne  
 

Pokud ano, jakou formou jste informováni:  
a) rodičovské schůzky 
b) informační letáky 
c) sdělení na nástěnce 
d) informační dopisy nebo emaily 
e) individuální pohovory 
f) jiná forma (prosím specifikujte)…………………………………..... 

 
 

2. Myslíte si, že preventivní programy jsou pro děti v tomto věku užitečné? 
 

 Ano  Ne 
 

Prosím, uveďte důvod své odpovědi............................................................................................ 
 

……………………………………………………………………………….............................. 
 
3. Máte dostatečné informace o preventivních programech a aktivitách, které ve škole 

probíhají?   
 Ano   Ne  

 
Pokud ne, jakým způsobem by se měla informovanost zlepšit? ........................................... 
 

………………………………………………………………………………….......................... 
 

………………………………………………………………………………….......................... 
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………………………………………………………………………………….......................... 

 
 
4. Povídáte si s dětmi doma o problému drog, alkoholu a kouření?  

 
 Ano   Ne 

 
Pokud ano, co je nejvíce zajímá? 
 

……………………………………………………………………………………...................... 
 
………………………………………………………………………………….......................... 

 
……………………………………………………………………………………...................... 

 
 
 

5. Pokud by preventivní programy ve škole neprobíhaly, mluvili byste s dětmi o tomto tématu? 
  Ano    Ne  

 
      Uveďte důvody své odpovědi.  

 
………………………………………………………….............................................................. 

 
………………………………………………………………………………….......................... 

 
………………………………………………………………………………….......................... 
 
 
 

Děkuji za vyplnění, 
 
Petra Marková, studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 18 Dotazník pro učitele v Mateřské škole 
 

Dotazník pro učitele v MŠ 
 

Vážení učitelé,  
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 
 
Pohlaví 

 Žena  Muž 
 
Věk  

 20 – 30 let         31 – 40 let       41 – 50 let       51 – 60 let       více než 60 let  
 
Délka praxe v MŠ   

 méně než 2 roky  2 – 5 let       6 – 10 let       11 – 20 let  21 a více let 
 
1.    Probíhají na vaší škole nějaké preventivní programy?   Ano   Ne 
 
2. Zabýváte se prevencí drog, alkoholu a kouření při práci s dětmi?  

 Ano   Ne 
 

Pokud ano, jakým způsobem? 
 
………………………………………………………………...................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………...................................... 
 
 
3. Myslíte si, že prevence v tomto věku má smysl?  Ano   Ne 
 

Uveďte důvody své odpovědi. ………………………………………………….................. 
 

……………………………………………………………………………………...................... 
 

……………………………………………………………………………………...................... 
 

……………………………………………………………………………………...................... 
 
 
4. Zajímají se děti o tuto problematiku?  Ano  Ne 

 
Pokud ano, co je nejvíce zajímá?………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………………….............. 
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5. Jsou rodiče seznámeni s preventivními programy, které probíhají na vaší škole?  

 
 Ano  Ne 

 
Jakým způsobem je informujete:  
 
a) informační schůzky 
b) individuální rozhovory 
c) informace na vývěsních místech 
d) informační dopisy, emaily 
e) informační letáky 
f) jiná forma ( upřesněte)………………………… 

 
 

6. Zajímají se rodiče o tyto programy, popřípadě o aktivity, které jsou s nimi spojené?  
 

 Ano  Ne 
 
 Pokud ano, jak často? 
 
a) pouze jednou - na začátku školního roku 
b) každý měsíc 
c) velmi zřídka 
d) nikdy 
  

 
7. Mají děti nějaké znalosti o této problematice již z domova?   Ano  Ne 

 
Pokud ano, jaké?……………………………………………………………………............ 

 
………………………………………………………………………………………….............. 

 
………………………………………………………………………………………….............. 
 
Děkuji za vyplnění, 

 
Petra Marková, studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 19 Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ 
 

Dotazník pro rodiče žáků na 1.st. ZŠ 
 
Milí rodiče,  
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 
Věk dítěte: 
 
Třída 

 4. třída  5. třída 
 
Pohlaví dítěte 

 Žena  Muž 
 
1. Víte o nějakém preventivním programu, který probíhá na vaší škole?(Prevence drog, 
alkoholu, kouření)  Ano   Ne 
 
 
2. Myslíte si, že preventivní programy odradí děti od braní drog, kouření, pití alkoholu? 

 Ano  Ne 
 
Zdůvodněte svou odpověď.…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………...…….. 
 
……………………………………………………………………………………...................... 
 
 
3. Pořádá škola nějaké akce se zaměřením na preventivní programy?  

 Ano  Ne 
 
 Pokud ano, jaké?……………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………...……... 
 
……………………………………………………………………………………..................... 
 
 
4. Myslíte si, že děti ve věku vašeho dítěte mají nějaké zkušenosti s drogou, alkoholem, 
kouřením?  Ano   Ne 
 
Pokud ano, jaké? ………………………………………………………………………............. 
 
…………………………………………………………………………………………...…….. 
 
……………………………………………………………………………………..................... 
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5. Myslíte si, že škola dělá vše proto, aby se děti vyvarovaly těmto sociálně patologickým 
jevům?  Ano  Ne 

 
Pokud ne, co by měla škola zlepšit?……………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Vyskytl se ve třídě vašeho dítěte nějaký problém s kouřením, drogou či alkoholem?  

 Ano  Ne 
 

Pokud ano, jak se vyřešil?……………………………………………………………… 
 

     …………………………………………………………………………………………... 
 

     …………………………………………………………………………………………... 
 
Byli jste s řešením spokojeni?………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………... 

 
7. Povídáte si s dětmi doma o tomto tématu?  Ano   Ne 
 

Pokud ano, o čem konkrétně?........................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Zajímá je tato problematika?    Ano  Ne 

 
Co je nejvíce zajímá?…………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Z jakých zdrojů podle vašeho názoru čerpají žáci nejvíce informací o této problematice? 

a) internet 
b) televize 
c) noviny, časopisy 
d) škola 
e) rodina 
f) jiné (upřesněte)……………………………………………………………………… 

 
Děkuji za vyplnění, 
Petra Marková, studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 20 Dotazník pro učitele 1. stupně ZŠ 

Dotazník pro učitele 1.stupně ZŠ 
Vážení učitelé, 
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 
Věk učitele 

 20 – 30 let         31 – 40 let       41 – 50 let       51 – 60 let       více než 60 let  
 
Aprobace: 
 
Pohlaví 

 Žena  Muž 
 
Délka praxe ve školství 

 méně než 2 roky  2 – 5 let       6 – 10 let       11 – 20 let  21 a více let 
 
 
1. Probíhají na vaší škole nějaké preventivní programy?      Ano       Ne 

 
Pokud ano, považujete je za užitečné?………………….………………….................... 
 
……………………………………………………...…………………………………... 
 
…………………..............................................................................................………… 

 
2. Zabýváte se ve vaší výuce problematikou drog, kouření a alkoholu?   

 Ano       Ne 
 
Pokud ano, jakým způsobem?………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………...……....... 

 
………………………………………………………………………….......................... 

 
3. Setkali jste se u dětí v tomto věku se zneužíváním drog, alkoholu nebo kouřením? 

      Ano       Ne 
 
  Pokud ano, jak jste tento problém řešili?......................................................................... 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….......... 

4. Je nějaký rozdíl v preventivním programu na 1.stupni a na 2.stupni? 
 Ano        Ne 

 
Uveďte jaký.…………………………………………………………………………..... 

 
…………………………………………………………………….................................. 

5. Myslíte si, že má smysl začínat s preventivními programy u žáků v tak nízkém věku? 
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      Ano       Ne 
 
Odůvodněte svou odpověď.…………………………………………….…………….... 

 
……………………………………………...………………………………….............. 

 
……………………………………….............................................................................. 
 

 
6.  Kdy je podle vás optimální začít s touto výukou? Uveďte své důvody. 
 

………………………………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………..............… 
 
………………………………………………………………………………………...... 
 

 
7. Zajímá žáky v tomto věku tato problematika?      Ano       Ne 
 

 Pokud ano, uveďte, co je nejvíce zajímá?…………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………...……... 
 
………………………………………………………………………………….............. 

 
 

8. Zajímá rodiče výuka spojená s touto problematikou?      Ano       Ne 
 

Pokud ano, co je nejvíce zajímá?………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………...…….. 

 
…………………………………………………………………………......................... 

 
 
9.        Myslíte si, že rodiče doma s dětmi diskutují o těchto problémech?      Ano       Ne 

 
Pokud ano, o čem si s nimi povídají?............................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………............................. 

 
 
Děkuji za vyplnění, 
 
Petra Marková, studentka Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 21 Dotazník pro žáky na 1. stupni ZŠ 
 

Dotazník pro žáky na 1. stupni ZŠ 
 
Milí žáci, 
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 

 
Věk:  
 
Pohlaví 

 Žena  Muž 
 
Třída  

 4. třída  5. třída 
 
 
1. Měli jste výuku zaměřenou na prevenci drog, alkoholu, kouření?  Ano         Ne 

 
Pokud ano, co jste probírali?........................................................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 
2. Máte nějaké zkušenosti s drogou (např. marihuana, kokain, LSD, lysohlávky, heroin,      
           narkotika,….), alkoholem nebo kouřením?    

 Ano  Ne 
 
Pokud ano, jaké: 
Kouření tabáku                                            Drogy (např. marihuana, kokain, LSD, 

lysohlávky, heroin, narkotika,….)  
a) nikdy jsem nekouřil(a)   a)  nikdy jsem nezkusil(a) 
b) zkusil(a) jsem, ale nekouřím  b)  zkusil(a)jsem, ale neužívám pravidelně 
c) kouřím občas (na párty,..)  c)  beru příležitostně (párty, diskotéky,..) 
d) kouřím pravidelně   d)  užívám pravidelně 

 
Alkohol 
a) nikdy jsem nepil(a) 
b) ochutnal(a) jsem, ale nepiji 
c) piji občas (párty,…) 
d) piji pravidelně 

 
 
 
3. Měl někdo ze spolužáků problém s drogou, alkoholem, kouřením?  Ano        Ne  

 
Pokud ano, jak se tento problém řešil?............................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Pořádá škola nějaké akce zaměřené na prevenci drog, alkoholu a kouření?  
 Ano  Ne 

 
Pokud ano, jaké? ………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Mluvíte doma s rodiči o drogách, alkoholu, kouření?   Ano  Ne 

 
Co vás nejvíce    zajímá?.................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Odkud získáváte nejvíce informací o tomto tématu? Vyberte jednu možnost.  

a) internet 
b) televize 
c) noviny, časopisy 
d) rodina 
e) rádio 
f) škola 
g) jiné (upřesněte)…………………………………………………………………. 

 
7. Kdybyste měli vy nebo vaši spolužáci problémy s drogou, s alkoholem nebo s  
 kouřením, s kým byste ho ve škole diskutovali?  

a) třídní učitel 
b) výchovný poradce 
c) ředitel(ka) 
d) jiná osoba (upřesněte funkci nebo jméno)……………………………………… 

 
 
 
 
Děkuji za vyplnění,  
Petra Marková, studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 22 Dotazník pro rodiče žáků na 2. stupni ZŠ 
 

Dotazník pro rodiče žáků na 2.st ZŠ 
 

Milí rodiče, 
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 
 
Věk dítěte: 
 
Třída 
  6.třída   7.třída  8. třída  9.třída 
 
Pohlaví dítěte 

 Žena   Muž 
 
 
1. Víte o nějakém preventivním programu, který probíhá na vaší škole?(Prevence drog, 
 alkoholu, kouření)  Ano   Ne 

 
Pokud ano, jaké informace o něm máte?..……………………………............................ 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 
2. Myslíte si, že preventivní programy odradí děti od braní drog, kouření, pití alkoholu? 

 Ano  Ne 
 
Uveďte důvody své odpovědi. …………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. Pořádá škola nějaké akce se zaměřením na preventivní programy?   

 Ano         Ne 
 

Uveďte jaké.……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 

4. Myslíte si, že děti ve věku vašeho dítěte mají nějaké zkušenosti s drogou, alkoholem, 
 kouřením?  Ano  Ne 
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Pokud ano, jaké?……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Myslíte si, že škola dělá vše proto, aby se děti vyvarovaly těmto sociálně  patologickým    
 jevům?  Ano  Ne 

 
Pokud ne, uveďte, co by měla škola zlepšit.…………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Řešil se ve třídě vašeho dítěte nějaký problém spojený s drogou, alkoholem, 
 kouřením?  Ano  Ne  

 
Pokud ano, jak se problém řešil? ……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Byli jste s řešením spokojeni?  Ano  Ne 
 
Zdůvodněte svou odpověď…………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
7. Pokud by mělo vaše dítě problém s drogami, alkoholem nebo kouřením, je ve škole 
 někdo, s kým byste tento problém mohli probrat?  Ano   Ne 
 

Pokud ano, kdo? (jméno nebo funkce)………………………………………………..... 
 
8. Z jakých zdrojů podle vašeho názoru čerpají žáci nejvíce informací o této 
 problematice? 

 
g) internet 
h) televize 
i) noviny, časopisy 
j) škola 
k) rodina 
l) jiné (upřesněte)……………………………………………………………………… 

9. Probíráte s dětmi doma tyto problémy?  Ano  Ne 
 

 Pokud ano, jak o nich mluvíte?....................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 

 
Co děti nejvíce zajímá?……………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Děkuji za vyplnění 
 
Petra Marková, studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty UK 

 

Příloha č. 23 Dotazník pro učitele 2. stupně ZŠ 

Dotazník pro učitele 2.stupně ZŠ 
 

Vážení učitelé, 
chtěla bych vás poprosit i vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 
 
Pohlaví 

 Žena  Muž 
 
Věk 

 20 – 30 let         31 – 40 let       41 – 50 let       51 – 60 let       více než 60 let  
 
Délka praxe v ZŠ 

 méně než 2 roky  2 – 5 let       6 – 10 let       11 – 20 let  21 a více let 
 
Aprobace: 
 
1. Probíhají na vaší škole nějaké preventivní programy?  Ano  Ne 
 

Pokud ano, považujete je za užitečné? (uveďte důvod vaší odpovědi)............................ 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 

 
 

2. Zabýváte se ve vaší výuce problematikou drog, kouření a alkoholu?  Ano        Ne 
 

Pokud ano, jakým způsobem?.......................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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3. Máte nějaké zkušenosti se žáky, kteří mají nebo měli problémy s drogami, kouřením 
 či alkoholem?  Ano Ne  

 
4. Řešili jste nějak tyto problémy?  Ano  Ne 
 

Jak?................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Zajímají se rodiče o preventivní programy?  Ano  Ne 

 
 

6.    Zapojují se rodiče do preventivních programů?  Ano  Ne 
 

Jakým způsobem?............................................................................................................ 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 
7.    Mají žáci zájem o hodiny, ve kterých se zabýváte prevencí drog, alkoholu a kouření? 

 Ano  Ne 
 

 
8. Považují žáci prevenci za zbytečnou, protože informace o této problematice znají z 
 internetu nebo z jiného zdroje?  Ano  Ne 
 
9. Z jakých zdrojů čerpáte při výuce této problematiky? 
 

a. internet 
b. učebnice 
c. odborné knihy 
d. výuková CD 
e. jiné (upřesněte)………………………………………………………………… 

 
Děkuji za vyplnění, 
 
Petra Marková, studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty UK 
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Příloha č. 24 Dotazník pro žáky na 2. stupni základní školy 
 

Dotazník pro žáky na 2. stupni ZŠ 
Milí žáci, 
 
chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze k 
vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence sociálně patologických jevů v MŠ a ZŠ v 
Novém Městě nad Metují“. V mé práci se zabývám prevencí drog, alkoholu a kouření. 

 
Věk:  
 
Pohlaví 

 Žena  Muž 
 
Třída 

 6. třída  7. třída  8. třída  9. třída 
 

 
1. Máte nějaké zkušenosti s drogou (např. marihuana, kokain, LSD,  lysohlávky, heroin, 
 narkotika,…), kouřením nebo alkoholem?  Ano  Ne 

 
Pokud ano, jaké: 
 
Kouření tabáku  Drogy (např. marihuana, kokain, LSD,  

lysohlávky, heroin, narkotika,….)  
   

e) nikdy jsem nekouřil(a)   a)  nikdy jsem nezkusil(a) 
f) zkusil(a) jsem, ale nekouřím  b)  zkusil(a)jsem, ale neužívám pravidelně 
g) kouřím občas (na párty,..)  c)  beru příležitostně (párty, diskotéky,..) 
h) kouřím pravidelně   d)  užívám pravidelně 

 
Alkohol 
e) nikdy jsem nepil(a) 
f) ochutnal(a) jsem, ale nepiji 
g) piji občas (párty,…) 
h) piji pravidelně 
.  

2. Řešil se ve vaší třídě nějaký problém v souvislosti s drogami, alkoholem a kouřením?  
 Ano  Ne 

 
Pokud ano, jaký?……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………...... 

  
Jaké bylo řešení toho problému?........................................................................................... 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 

3. Probíhá na vaší škole nějaký program zaměřený na prevenci kouření, braní drog a pití 
 alkoholu?   Ano  Ne 
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Uveďte, jaké aktivity zahrnuje:………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Jak často se setkáváte s problematikou drog, alkoholu, kouření ve výuce? 

e) 2x – 3x za měsíc 
f) 1x – 2x za týden 
g) častěji 

 
V kterých předmětech?..................................................................................................... 

 
5. Myslíte si, že informace, které dostáváte o této problematice ve škole jsou dostatečné?         
 Ano   Ne 

 
6.  Jsou informace, které se dozvíte o drogách, alkoholu a kouření pro vás nové? 

 Ano  Ne 
 
 

7. Odkud získáváte nejvíce informací o této problematice? Uveďte jednu možnost 
 

a. internet 
b. televize 
c. noviny, časopisy 
d. rodiče 
e. rádio 
f. jiné (upřesněte)………………………………………………………………… 

 
8. Pokud byste měli problém s drogou, alkoholem, kouřením, myslíte, že na vaší škole je 
 někdo, s kým byste si mohli o vašem problému promluvit?  Ano  Ne 

 
Kdo? (Jméno nebo funkce)…………………………………………………………….. 
 

 
Děkuji za vyplnění, 
 
Petra Marková,studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty UK 
 


