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Mgr. Soňa Jarošová, Těškovice 119, PSČ 747 64 

 

D) Školní metodik prevence: 

  Mgr. Pavlína Hajchelová,         

  pavlina.hajchelova@zsteskovice.cz 

 

E) Další údaje:      

Výuka probíhá podle učebních dokumentů: 

Školní vzdělávací program pro základní 
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Slovo prevence znamená opatření učiněná předem, včasnou 
obranu nebo ochranu. Dnes se prevence dělí na primární a 
sekundární. Cílem primární prevence je předcházet nemoci 
ještě před tím, než vznikne. Sekundární prevence se provádí až 
po vzniku nemoci. 

Platí pravidlo, že čím nižší věk žáka, tím je prevence méně 
specifická a je více orientovaná na obecnou ochranu zdraví. 
Naopak čím je žák starší, tím je prevence více zaměřená na 
jednotlivé návykové látky a samozřejmě tím více by měli být 
děti a dospívající do preventivního programu aktivně zapojeni. 

      Právě primární prevence je na našem školním zařízení 
upřednostňována. Ve výuce, ale také mimo vyučování (např. ve 
školní družině) vytváříme prostředí, které motivuje děti k tomu, 
aby byly schopné zdravě a správně využít svůj volný čas 
rozmanitými zájmy, kroužky nebo praktickými činnostmi. Děti 
od 1. do 5. ročníku zde úzce spolupracují, učí se navzájem si 
pomáhat a rozvíjet své schopnosti. 

      Základní a Mateřská škola Těškovice patří k malotřídním 
školám v okrese Opava. Jedná se o trojtřídní školu s pěti 
ročníky a školní družinou. V současné době navštěvuje ZŠ 49 
žáků, vyučují zde 4 pedagogové. 

      Činnost ZŠ a MŠ je úzce propojena a našim společným 
cílem je naučit starší děti postarat se o mladšího kamaráda. 
Děti ZŠ a MŠ se také setkávají na rozmanitých společných 
mimoškolních akcích nebo pořádají společná vystoupení na 
akcích pro rodiče. 

      Psychosociální klima ve škole je příznivé. Svědčí o tom 
chování dětí k učitelkám, reakce dětí při hrách a schopnost 
jejich spolupráce při vyučování. Jedním z důležitých prvků pro 
takovou atmosféru ve škole je Minimální preventivní program, 
který vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času 
dětí. 

      Na Základní škole a Mateřské škole Těškovice pracuje 
ředitelka (Mgr. Soňa Jarošová), učitelky (Mgr. Dagmar 
Krayzlová, Mgr. Pavlína Hajchelová, Mgr. Hana Růžová), 
vychovatelka (Jana Volková), učitelky mateřské školy           
(Bc. Kateřina Parmová, Pavla Sochorová, Magda Sroková, 
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Jindra Onheiserová). Na vedení zájmových volnočasových 
útvarů se také podílí externí lektoři.  

      Se školou velmi úzce spolupracuje Klub rodičů - SRPŠ. 
Podílí se na přípravě různorodých akcí pro děti i širokou 
veřejnost.  
 
 

Na naší škole si klademe za cíl vymezit konkrétní aktivity s 
přihlédnutím k některým zvláštnostem dětí. Vytváříme časový 
harmonogram jednorázových a pravidelných aktivit dětí a tomu 

odpovídající formy a metody práce v jednotlivých vyučovacích 
hodinách. Spolupracujeme s rodiči, pedagogy a ostatními 
zájemci v ZŠ i mimo ni. 

      Ve škole vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, 
podporujeme rozvoj osobnosti žáka a jeho sociálního chování. 

      V rámci pedagogických porad vytváříme prostor pro 
vzájemné informování a předávání zkušeností o vhodných a 
nejnovějších formách prevence a o situaci ve škole z hlediska 
rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů. 
 

 
ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
  

Zdroje 
  

      Mezi pedagogy upřednostňujeme vzájemnou úzkou 
spolupráci a komunikaci, předáváme si informace ze 
vzdělávacích seminářů, společně se podílíme na přípravách akcí 
pro děti jak ve škole, tak mimo ni. Naše škola je otevřená pro 
děti a celou veřejnost. Při akcích vedeme s rodiči rozhovory, s 

dětmi si pravidelně v rámci prevence povídáme jak v běžných 
hodinách, tak v hodinách třídnických. 
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Současný stav 
  

Děti ZŠ vyrůstají v naprosté většině ve zdravém rodinném 
prostředí, rodiče projevují zájem o prospěch i chování svých 
dětí a život školy. V některých případech se však projevují 
nedostatky, které jsou důsledkem nedostatečné komunikace 
rodičů s dětmi i ve společném trávení volného času. 

Ve škole prozatím nepozorujeme žádné závažné znaky 
výskytu rizikového chování, jako je například užívání 
návykových látek, šikana či záškoláctví. Naším cílem je ale 
výskytu tohoto chování předcházet v co největším možném 
rozsahu.  

Svou rozmanitostí aktivit se snažíme o co největší možné 
zapojení všech zúčastněných. Pořádáme společné akce pro 
rodiče a děti, nabízíme zájmové kroužky nebo jiné nepravidelné 
aktivity. 

      Účast rodičů a dětí bývá hojná, myslíme si tedy, že 
rozmanité činnosti školy a způsob prezentace je vhodným 
nástrojem nejen ke sblížení rodičů s jejich dětmi, ale také 

rodičů s pedagogy a především ke sblížení dětí se svými učiteli. 
        

Vzdělávání 
  

       Všichni pedagogičtí pracovníci se během roku průběžně 
vzdělávají na odborných seminářích a školeních pořádaných 
vzdělávacími institucemi (např. KVIC). 

Vyučující zařazují do svých hodin skupinové vyučování a 
další metody, které učí žáky samostatně vyhledávat informace, 
rozvíjejí jejich schopnost vyjadřovat se, spolupracovat a také 

prosazovat své názory ve skupině. Na druhé straně je však také 
učí vzájemné toleranci, úctě k názoru druhého a naslouchání 
druhému. 

V průběhu školního roku se uskuteční preventivní akce pro 
všechny zaměstnance, např. BOZP – nácvik poplachu a 
urychlené opuštění prostoru budovy při požáru (akce bude 
provedena včetně žáků). Proběhne školení všech zaměstnanců 
– Poskytnutí první pomoci. 
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  V případě výskytu některého ze znaků rizikového chování 
jsou naši pedagogové instruováni, jak postupovat. Znají Školní 
řád, který popisuje např. postupy v případě nalezení 
návykových látek ve škole či podezření na užití omamné látky. 
Stejně tak znají Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve 
školách a školských zařízeních. V případě potřeby také 
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u 
dětí a mládeže. (viz web MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-
dokumenty-doporuceni-a-pokyny ) 
 
  

TEMATICKÉ OBLASTI, FORMY A METODY VYUŽITÍ 
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
  

Tematické oblasti, formy a metody v jednotlivých třídách 
  

      1. třída                  

● osobní bezpečí 

● základní zásady mezilidské komunikace 

● vztahy v dětském kolektivu 

● každý člověk je jiný          

● základní hygienické návyky 

● využití volného času 

● rodina jako bezpečné místo 

  

2. třída 
● lidské tělo 

● zdraví a jeho ochrana 

● nemoc, zacházení s léky 

● režim dne 

● domov 

● vztahy mezi lidmi 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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● chování v krizových situacích 

● práva dítěte 

● dopravní výchova 

● bezpečný internet 

● ochrana osobních údajů 

  

3. třída 
● pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové 

závislosti 

● zdraví a jeho ochrana 

● lidé kolem nás, multikulturní výchova 

● využívání volného času 

● ochrana proti obtěžování cizí osobou 

● rodina, její funkce, problémy v rodině 

● bezpečný internet 

● ochrana osobních údajů 

● dopravní výchova 

 

4. třída 
● lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími 

● základy první pomoci 

● životospráva a důsledky nevhodných návyků 

● využívání volného času 

● pojmy drogová závislost a sexuální výchova 

● vztahy v dětském kolektivu 

● komunikace v rodině a mezi lidmi 

● práva dítěte 
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● bezpečný internet 

● ochrana osobních údajů 

● dopravní výchova 

  

 

5. třída 
● domov, rodina, důvěra, vztahy 

● asertivní chování při ochraně sebe sama 

● právo říct "NE" 

● léčivé a návykové látky 

● vztahy v dětském kolektivu 

● komunikace 

● poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu 

● puberta 

● sexuální chování (pocity, představy, touhy, láska a její 

projevy) 

● nebezpečí při komunikaci s cizími osobami 

● bezpečný internet 

● ochrana osobních údajů 
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Volnočasové aktivity 
  

      Žákům je umožněno v době mimo vyučování navštěvovat 
následující kroužky. Jejich rozmanitost je důkazem možnosti 
vhodně a prakticky využít svůj volný čas. 
 

NÁZEV DEN ČAS LEKTOR 

 Anglický 
jazyk 

PO 
 13:00 

– 
13:45 

 Mgr. Pavlína 
Hajchelová 

Anglický 
divadelní 
kroužek  

PO 
 14:00 

– 
14:45 

 Mgr. Pavlína 
Hajchelová 

Pěvecký 
sbor 

Jasmínek  
ÚT 

 14:00 
– 

14:45 

 Mgr. Soňa 
Jarošová 

Šikovné 
ruce, 

ručičky 
ÚT 

14:00 
– 

14:45 

Mgr. Hana 
Růžová 

Hasičská 
přípravka 

ÚT 
16:00 

– 
18:00 

Jakub Krayzel 

Šikovné 
ruce, 

ručičky  
 ST 

 13:00 
– 

13:45 
13:50 

– 
14:35 

 Mgr. Hana 
Růžová 

 Taneční  ČT 
 13:00 

– 
13:45 

 paní 
Hermanová 
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Nepovinný předmět náboženství 
 

Náboženství je na naší škole nepovinným předmětem s 
časovou dotací 1 hodina týdně. Je určen všem žákům 1. 
stupně. Žáci se na něj hlásí na začátku školního roku, výsledky 
jejich práce v předmětu jsou hodnoceny známkou, která je 
součástí žákova vysvědčení. Předmět se vyučuje ve škole, a to 
ve skupinách, kde je sdruženo více ročníků. Počty závisí na 
momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu. 
Výuku vede paní katechetka Naďa Šablaturová. 
 
 

Jednorázové akce pro rodiče a děti 
  

Základní škola a Mateřská škola Těškovice ve spojení s 
rodiči a obcí Těškovice každoročně připravuje akce, soutěže i 
zábavné dny pro děti a širokou veřejnost. 
  

Září Přírodovědné pokusy s Radkem Chajdou 
Výstava Dary podzimu 

Říjen Hasík - preventivní program SDH, 1. a 2. 

ročník 

Soutěž báseň o sběru papíru 

Drakiáda 

Halloween v hodinách anglického jazyka 

Listopad Halloween v lese 

Rodinná soutěž „O nejkrásnější české 

pohádkové strašidýlko“ 

Divadlo loutek Opava 

Minizoo Opava 

Soutěž v krasopisu: kdo z nás píše 

nejkrásněji? 

Hudební vystoupení k jubilantům DPS 

Jasmínek 
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Oslava 1. výročí založení DPS Jasmínek 

Prosinec Čertovský rej – spaní ve škole 
Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku 
(obecní akce) 
Vánoční koncert v KD Těškovice 
Vánoční koncert Jasmínek v kostele 
v Těškovicích 
Poselství křesťanských Vánoc  
Kino Bílovec  

Leden Novoroční koncert Jasmínek – DD Kyjovice 

Krmení lesní zvěře – návštěva lesa 

Den otevřených dveří – Čarovný večer 

Zlatý recitátor – recitační soutěž ZŠ Kyjovice 

Únor Svátek sv. Valentýna v hodinách anglického 
jazyka 
Školní pyžamkový bál – KD Těškovice 

Pěvecká soutěž „O zlatou notičku Těškovic“ 
školní kolo, regionální kolo 

Březen Matematický klokan – soutěž v matematice 
Návštěva městské knihovny v Bílovci – Den 
knihy 
Zasazení a pojmenování Památného stromu 
ZŠ a MŠ Těškovic 

Duben Poselství křesťanských Velikonoc  

Velikonoční výstava KD Těškovice 
Výtvarná soutěž „Květinka pro maminku“ 

Květen Koncert pro maminky KD Těškovice 
Rodinná soutěž „O nejkrásnější plavidlo“ 

Červen Návštěva ZOO adoptované zvíře 
Školní výlety 
Slavnostní ukončení školního roku 
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 CELOROČNÍ PROJEKTY a opakované akce 

       Na základní škole byla zavedena environmentální výchova. 

V současné době se rozvíjí působení na utváření životních 

hodnot a stylu života žáků. 
 

Září Zahájení školního roku - společné slavnostní přivítání 

prvňáčků v naší škole  

Adopce ohroženého druhu zvířete – levharta 

cejlonského, spolupráce se ZOO Ostrava 

EVVO: Projektové vyučování Ekosystém les - 

EVVO: Projektové vyučování Ekosystém les - exkurze 

do Arboreta Nový Dvůr ve Stěbořicích 

Říjen EVVO: Projektové vyučování Ekosystém pole – 

Bramborový den 

Podzimní sběr papíru 

Listopad EVVO: Projektové vyučování Třídění odpadu – 

exkurze do OZO Ostrava 

Tonda obal na cestách – ekologický výukový program 

Charitativní sběr víček pro nemocná dvojčátka 

Prosinec 

  

EVVO: Projektové vyučování Slunce – základ života 

Exkurze do Planetária Ostrava 

Mikulášská nadílka 

Vánoční koncert v KD Těškovice 

Vánoční besídky v jednotlivých třídách 
 

Leden EVVO: Projektové vyučování Zdraví – přednáška 

pediatra o zdravém životním stylu a hygieně 

Zdravá pětka – vzdělávací program: Zásady zdravé 

výživy 

Tři králové – účast dětí na Tříkrálové sbírce 
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soutěž tří malotřídních škol v recitaci „Zlatý recitátor“ 

Únor EVVO: Projektové vyučování Ovzduší – beseda 

s odborníkem o organizaci Česká krajina 

Den budoucího prvňáčka - přípravné setkání před 

zápisem do 1. ročníku za účasti žáků školy 

Březen EVVO: Projektové vyučování Ochrana zvířat – 

exkurze do záchranné stanice zvířat v Bartošovicích 

Duben EVVO: Projektové vyučování Mezinárodní den Země 

Ukliďme svět 

Jarní sběr papíru 

Dopravní výchova 

Velikonoční výstava KD Těškovice 

Květen EVVO: Projektové vyučování Voda a vodní 

hospodářství – exkurze na Vodní nádrž Kružberk 

Den matek 

Červen EVVO: Projektové vyučování Ochrana přírody a obce 

– přednáška Policie ČR o osobní ochraně a bezpečí 

BOZP – nácvik požárního poplachu 

Den dětí – Pohádkový les 

Atletický pětiboj – sportovní klání pěti malotřídních 

škol 
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JINÉ ORGANIZACE 

  

Jasmínek - pěvecký sbor, založený při ZŠ a MŠ Těškovice 

 

Sdružení rodičů - celoročně spolupracujeme s rodiči na přípravě 

několika programů pro děti ze ZŠ, MŠ i pro širokou veřejnost 

 

Spolupráce s okolními školami – spolupracujeme s malotřídními 

školami Olbramice, Zbyslavice, Kyjovice, Pustá Polom, 

Bravantice a Skřipov. Každý rok v měsíci červnu organizujeme 

atletický pětiboj malotřídních škol. Zapojujeme se také do 

meziškolních soutěží ve sportu, v recitaci i ve zpěvu. 

  

Sbor dobrovolných hasičů – místní hasiči pro děti z MŠ a ZŠ  

připravují besedy o prevenci a bezpečnosti s požární tematikou. 

 

       

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ A PROPAGACE ŠKOLY 

  

Nástěnka 

  

      Veřejná informační tabule a nástěnka školního metodika 

prevence je umístěna ve vstupních prostorách ZŠ. Ve škole 

jsme také umístili schránku důvěry, kde se děti mohou svěřovat 

se svými problémy. 

 

Propagace školy 

  

      O každé školní a mimoškolní akci informujeme rodiče a 

veřejnost nejen formou plakátů či pozvánek, ale také na 

třídních schůzkách, veřejné nástěnce v obci, našich webových 

stránkách, na kterých najdou rodiče množství informací, týkající 

se života v naší ZŠ a MŠ. Součástí webu jsou také informace 

školního metodika prevence. 
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NAŠE CÍLE 

 

 Zvýšení odolnosti žáků školy vůči rizikovému chování, 

zejména vůči záškoláctví, zneužívání návykových látek, 

závislosti na informačních technologiích, kriminalitě a 

šikaně (kyberšikaně) 

 Vést žáky ke správnému využití ICT 

 Ve spolupráci s rodiči utvářet takovou osobnost žáka, 

která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v 

dané problematice, ptát se a dělat rozhodnutí 

 Výchova člověka, který si váží svého zdraví i zdraví 

ostatních 

 Naučit žáky vhodně a účelně nakládat se svým volným 

časem je naší prioritou 

 Budovat zdravé sociální vztahy 

 Zavedení a realizace environmentální výchovy 

 Působit na utváření životních hodnot a stylu života 

žáků  

 

SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY 

  

      Celkovou efektivitu a úspěch našeho minimálního 

preventivního programu sledujeme především v chování našich 

žáků k sobě navzájem, v chování k učitelům a všem 

zaměstnancům školy, dále v schopnosti žáků řešit problémy 

nenásilnou formou, v dovednosti říct ne špatným vlivům jiných 

lidí a okolí. 

      Důležitým bodem našeho programu je schopnost přijmout 

člověka, který je jakýmkoli způsobem handicapovaný a také mu 

projevit uznání a pomoc, když ji potřebuje. Výsledkem našich 

snah jsou děti – osobnosti, které umí říct svůj názor a současně 
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jsou tolerantní k názoru druhých, umějí spolupracovat mezi 

sebou navzájem, dokáží vhodně a efektivně využít svůj volný 

čas a dávají přednost zdravému způsobu života před škodlivými 

a návykovými látkami. 

      Hlavním měřítkem úspěchu našich akcí pro rodiče a 

veřejnost je široká a věkově rozmanitá účast na našich akcích a 

zábavných programech a především dobrá spolupráce mezi 

zaměstnanci a rodiči dětí. 
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Přehled platných předpisů pro oblast prevence rizikového 

chování 

  

Strategie 

- Strategie primární prevence MŠMT na léta 2013 – 2018 

- Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018 

- Krajský plán primární prevence  

- Strategický protidrogový plán Moravskoslezského kraje 

- Strategie prevence kriminality  

 

Zákony 

- Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 

- Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů č. 563/2004 Sb. 

Vyhlášky 

- Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle 

Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

- Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických 

pracovníků č. 317/2005 Sb. 
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Metodické pokyny 

- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT 
– 22294/2013-1 
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 
21291/2010-28 
- Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 
prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 

20006/2007 – 51 

- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 

č.j.: 14423/99-22 

- Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6 

- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, 

č.j.: 10194/2002 –14 

- související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 

Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost 

školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí č. 359/1999 Sb. – více o ohlašovací povinnosti 

školy 

- Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s 

Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a 

mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 

25884/2003-24 

- související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 

Sb. 

- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25 


