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Preventivní program ZŠ Chotěvice 
na školní rok 2018/2019 
 
 V rámci prevence sociálně patologických jevů se škola bude orientovat na 
následující oblasti: 
 
1) Vytváření a zvyšování sociálních kompetencí, včetně zdravého sebevědomí žáků: 

• Vytváření a rozvíjení sociálních vztahů – kompenzace nedostatečných společenských styků 
zapříčiněných zeměpisnou polohou bydliště dětí, a to následujícími způsoby: 
 Umožnění pobytu ve ŠD a zájmových kroužcích; 
 Časté exkurze do okolních měst; 
 Organizování školního tábora na konci kalendářního roku; 
 Sportovní a jiné styky s okolními školami; 
 Účast v různých sportovních a uměleckých soutěžích (např. MC Donalďs Cup). 

• Posilování pozitivního sociálního klimatu a komunikačních dovedností: 
o Rovnoprávná komunikace dětí se všemi pracovníky školy, s vedením k osvojování a 

respektování společenských pravidel; 
o Stálá dostupnost a přístupnost pro žáky všech pedagogických pracovníků v každodenním 

životě školy, pro zvyšování „právní“ a společenské jistoty při výskytu konfliktů či jiných 
podezřelých jevů ve vztazích mezi dětmi. 

 
2) Odhalování a boj proti násilí a šikaně ve všech fázích případného výskytu: 
 Dětská práva jako nástroj uvědomělého rozeznávání a odmítání jakéhokoli zneužívání, 

psychického či fyzického nátlaku a násilí; 
 Úzká spolupráce s rodiči případných postižených dětí i pachatelů; 
 Spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy a provozními pracovníky ve smyslu vzájemné 

informovanosti při zjištění podezřelých změn v chování dětí; 
 Sledování a dodržování ustanovení školního řádu s ohledem na opatření k posílení kázně; 
 

3) Seznamování dětí s nebezpečím drog a jiných návykových látek: 
 Rozlišování mezi lékařem předepsanými léčivy a návykovými látkami; 
 Škodlivost nelegálních omamných a psychotropních látek; 
 Škodlivost ostatních omamných a psychotropních látek (alkohol, nikotin); 
 Spolupráce s rodiči, působení na rodiče, kteří nebezpečí „legálních“ omamných látek podceňují; 
 Spolupráce s Policií ČR a jinými institucemi působícími v oblasti prevence a boji proti sociálně 

patologickým jevům; 
 Sledování způsobu omlouvání žáka v případě nemoci či jiné nepřítomnosti ve škole, dle úprav 

provedených ve vnitřním řádu školy. 
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