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Charakteristika školy: 

 

• škola pro žáky s tělesným, kombinovaným postižením a PAS 

• malý počet žáků ve třídách 

• umístění v areálu Centra Kociánka v uzavřeném příjemném prostředí 

s parkovou úpravou 

• vybavení školy je velmi dobré, třídy jsou postupně vybavovány novým 

nábytkem, v některých třídách jsou interaktivní tabule, dataprojektory, součástí 

školy je rehabilitační sál, učebna informatiky, knihovna, hudebna, 

muzikoterapie, cvičná kuchyňka a dílna 

• pro děti, které potřebují péči mimo vyučování, fungují od letošního roku čtyři 

oddělení školní družiny 

 

 

 

Garant programu: 

 

Ředitelka školy:  PaedDr. Jana Kadlecová 

Výchovná poradkyně: Mgr. Bronislava Paličková (zástupkyně ředitelky) 

Školní metodik prevence: Mgr. Markéta Rinchenbachová 

 

 

 Preventivní program školy vychází z „Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“ MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28 ve znění 

pozdějších úprav. 

 

 

 



Cíle programu: 

 

• dlouhodobě a preventivně působit na žáky a předcházet tak vzniku rizikového 

chování 

• informovanost žáků, pedagogů a rodičů o problematice rizikového chování 

• nácvik sociálních dovedností, sebepoznání, empatie, řešení obtížných situací, 

sebeovládání 

• zapojit učitele do preventivního programu školy 

• posilování zdravé sebedůvěry žáků 

• posílit u žáků schopnost řešit problémy, případně schopnost vyhledat pomoc 

• utvářet správný hodnotový systém žáků 

• upozornit na možné nebezpečí sociálních sítí a upevňovat bezpečné chování 

na internetu 

• informovat žáky v oblasti dopravní výchovy a vlastního bezpečí 

• spolupráce mezi školou a rodiči 

• spolupráce mezi školou a ostatními subjekty 

• pokračovat v projektu Bezpečná škola – prevence všech typů šikany 

• působit na žáky v oblasti podpory zdraví – propagace zdravého životního stylu 

 

Cílem působení v oblasti prevence je vytváření dobrého sociálního klimatu školy. 

 

 

Realizace a formy práce při naplňování Preventivního programu školy: 

 

Cílové skupiny: 

A) žáci 

B) učitelé    

C) rodiče 

 

A) ŽÁCI 

 

• do výuky zařadit základní informace z oblasti primární prevence vyplývají z ŠVP 

– zodpovídají učitelé jednotlivých předmětů 

• dodržování školního řádu a nastavených třídních pravidel 

• pravidelné třídnické hodiny 

• školní a mimoškolní aktivity: 

- výukové programy a preventivní programy (Etické dílny, nadace Podané 

ruce, Policie ČR, Městská policie, Poradenské centrum Brno – dle výběru 

třídních učitelů) 

- besedy 

- plavecký kurz 

- školní výlety 

- exkurze 



- vánoční dílny a jarmark 

- akce školní družiny 

- MDD – Dobrý den Kociánko 

- sběr víček od PET lahví 

- ovoce a zelenina do škol 

 

B) UČITELÉ 

 

• spolupracují s metodikem prevence a podílí se na vytváření Preventivního 

programu školy  

• rizikové chování řeší s metodikem prevence a výchovným poradcem 

• nabídka vzdělávání (školení) v oblasti prevence rizikového chování, sociálně 

patologických jevů 

• pravidelné třídnické hodiny 

• sestavení pravidel pro třídu společně se svými žáky 

• zařazují vhodná témata do vyučovacích předmětů 

• individuálně přistupují k žákům problémovým 

• spolupracují s rodiči, pravidelně informují o chování a prospěchu žáků 

• monitorují rodinné prostředí žáků 

 

C) RODIČE 

 

• spolupráce s rodiči prostřednictvím rady školy a třídních schůzek 

• zainteresovat rodiče do školního života 

• podpora a spolupráce při řešení problémů 

• možnost konzultačních hodin 

• informovanost o akcích, pořádaných v rámci školy pro žáky i rodiče 

• pravidelně informovat o chování a prospěchu žáků 

• využívat pomoc asistentů pedagoga při kontaktu s rodinou žáků 

• jednat s rodiči okamžitě při výskytu rizikového chování, doplnit jednání zápisem, 

vysvětlit problematiku rizikového chování a poradit možnosti dalšího řešení 

 

 

Spolupráce s odborníky: 

 

• organizace zabývající se danou problematikou 

• Centrum Kociánka 

• SPC 

• PPP 

• OSPOD 

• Městská policie 

• Policie ČR 



• psycholog 

• Poradenské centrum pro drogové a jiné závislost 

 

 

 

Evaluace: 

 

 Vyhodnocení preventivního programu bude prováděno v průběhu školního roku 

a to formou on-line výkazu preventivních aktivit. 

 

 Preventivní program školy je k dispozici u ředitelky školy, ve sborovnách, u 

školního metodika prevence a na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

V Brně dne 3.9.2020 

 

 

Vypracovala: Mgr. Markéta Rinchenbachová 

školní metodik prevence 

 

 

Schválila: PaedDr. Jana Kadlecová 

  ředitelka školy 

 

 



 


