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Garant Preventivního programu školy a spolupracovníci při jeho plnění
ředitel školy: Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., garant Preventivního programu školy
zástupce ředitele školy: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.
školní metodik prevence: PhDr. Pavel Opatrný
výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Fárková
speciální pedagog: Mgr. Radana Sochůrková
učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy
rodiče žáků školy
trenéři hokejových družstev
Intervenční tým školy se skládá:
 ředitel školy,
 zástupce ředitele školy,
 výchovný poradce,
 školní metodik prevence,
 třídní učitel.
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Analýza současného stavu žáků školy
Školu navštěvuje ve školním roce 2019/2020 335 žáků, z toho je 227 chlapců a 108 dívek.
Počet žáků 1. stupně je 181 a 2. stupně je 154. Tito žáci jsou zařazeni do 16 tříd. Průměrný počet
žáků ve třídě činí 20,94. Do školní družiny, která má 4 oddělení, je zapsáno 112 žáků. Ve škole
působí sedm asistentů pedagoga a dva trenéři tělesné výchovy, mimo vyučující.
Na škole fungují na prvním i druhém stupni tzv. předměty speciálně pedagogické péče, stejně
jako je u nás realizována také pedagogická intervence. Pedagogická intervence je realizována
přibližně u 14 žáků ze 2.-5. tříd a to Mgr. J. Tománkovou, Mgr. M. Kunčíkovou a Mgr. B.
Zapletalovou na prvním stupni a Mgr. R. Sochůrkovou na druhém stupni se tato intervence týká 12
žáků. Předměty speciálně pedagogické péče zajišťuje na naší škole, z důvodu předcházení školní
neúspěšnosti, speciální pedagožka Mgr. R. Sochůrková. Na prvním stupni se tento předmět týká
přibližně 17 žáků a na druhém stupni také cca 6 žáků rozsahem od 2. do 9. třídy.
V péči PPP máme aktuálně 53 dětí. IVP má aktuálně 42 dětí, IVyP zatím nemáme.
Pedagogických asistentů je ve škole zaměstnáno 7 a to ve třídách 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.B
a 9.A.
Na výchovně-vzdělávacím procesu se podílí 28 pedagogů, 1 speciální pedagog a 4
vychovatelky ve školní družině. V letošním školním roce pokračujeme jako jediná škola v Přerově
ve výuce nového povinně-volitelného předmětu – Konverzace v AJ a Polytechnika.
Budova školy se nachází na blízkosti mnoha menších bytových domů na okraji Přerova.
V jejím okolí se tak nachází nejen domy a silnice, ale také okolní rozlehlá pole. Nedaleko školy se
nachází hokejový stadion HC ZUBR PŘEROV. Žáci školy pochází jak z Přerova, tak i okolních
vesnic. Mnoho žáků navštěvuje základní školu „mimospádově“ z důvodu jejího sportovního
zaměření. V blízkém okolí školy se nacházejí městský park Michalov a malebná Rybářská alej.
Budovu školy tvoří samostatné, navzájem propojené části – samotná škola, tělocvična a školní
jídelna, nad níž se nachází 4 herny školní družiny. V sousedství školy se nachází prostorná školní
zahrada a venkovní hřiště. Školní zahrada má svou plochu osázenou rostlinami, keři a ovocnými
stromy.
Škola je primárně zaměřená na spolupráci s HC Zubr Přerov, kdy žáci prvních až devátých
tříd navštěvují 7 hokejových družstev. V tomto školním roce naše škole plánuje jako v loňských
letech cca 20 zájmových kroužků, které vedou pedagogičtí pracovníci školy a naši externí
spolupracovníci.
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Zaměření zájmových kroužků:
 Logopedie – určeno pro I. stupeň
 Pohybově-taneční – určeno pro I. stupeň
 Angličtina netradičně – určeno pro I. stupeň
 Hrátky s angličtinou – určeno pro I. stupeň
 Fotokroužek – určeno pro I. stupeň
 Zábavné vaření – určeno pro I. stupeň
 Hravé vaření – určeno pro I. stupeň
 Keramické hrátky – určeno pro I. stupeň
 Stolní hry – určeno pro I. stupeň
 Ruština poslechem – určeno pro II. stupeň
 Hrajeme si s němčinou – určeno pro II. stupeň
 Pěvecký sbor – Zpíváme si s radostí – určeno pro I. a II. stupeň
 Svíčky 100krát jinak – určeno pro II. stupeň
 Matematické repetitorium 1 – určeno pro II. stupeň
 Matematické repetitorium 2 – určeno pro II. stupeň
 Anglické repetitorium – určeno pro II. stupeň
 Praktická informatika pro všechny – určeno pro II. stupeň
 Český jazyk s nadhledem – určeno pro II. stupeň
 Český jazyk – ke zkouškám s úsměvem – určeno pro II. stupeň
 Český jazyk hravě – určeno pro II. stupeň
 K přijímačkám s úsměvem – určeno pro II. stupeň
 …
Souhrnný přehled zájmových a sportovních kroužků je uveden na webových stránkách školy
http://zs-zelatovska.cz/clanky/Zajmove-krouzky.html
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Školní preventivní strategie na období 2018 – 2022
Preventivní program školy vychází z metodických pokynů MŠMT, které do prevence rizikového
chování zařazují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, poruchy příjmu potravy, kriminalitu,
virtuální drogy a gambling, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci,
antisemitismus.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Úkoly Preventivního programu školy na školní rok 2019 – 2020
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Časový harmonogram přednášek odborníků na školní rok 2019 – 2020
Třída
2.A
2.B
4.A
4.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
3.B
5.A
5.B
4.B
4.A
6.A
6.B
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Den
7.11.
7.11.
6.11.
6.11.
21.11.
21.11.
12.11
12:11
21.11
21.11.
12.11
12.11
14.11.
3.12.
3.12.
20.3.
20.3.
3.12.
3.12.

Téma
Bezpečné chování /1h/
Bezpečné chování /1h/
Bezpečná jízda na kole /1h/
Bezpečná jízda na kole /1h/
Situace na ulici /1h/
Situace na ulici /1h/
Nástrahy soc. sítí /1h/
Nástrahy soc. sítí /1h/
Trestní odpovědnost dětí a mládeže /1h/
Trestní odpovědnost dětí a mládeže /1h/
Co vědět v 15 letech! /1h/
Co vědět v 15 letech! /1h/
Povídejme si o toleranci! /2h/
Dítě a jeho postavení ve společnosti /1h/
Dítě a jeho postavení ve společnosti /1h/
Bezpečně on-line /2h/ - pro 4. ročníky
Bezpečně on-line /2h/ - pro 4. ročníky
Náhradní rodinná péče
Náhradní rodinná péče

Organizace
MěP
MěP
MěP
MěP
MěP
MěP
PČR
PČR
OSPOD
OSPOD
MěP
MěP
PPP
OSPOD
OSPOD
PPP
PPP
OSPOD
OSPOD
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Hodnocení Preventivního programu školy a pořádaných akcí ve školním roce
2018/2019
Z hlediska měřitelnosti lze hodnotit Preventivní program školy během školního roku na
základě sociometrie, prostřednictvím elektronických dotazníků zaměřených na vztahy v třídních
kolektivech (prováděny od 3. do 9. tříd, 2x ročně), rizikové chování (prováděny v 7. a 9. třídách, 1x
ročně), nebo testy s dopravní tématikou se zřetelem na trestní odpovědnost dětí a mládeže –
prováděny v rámci dopravní výchovy. Vyhodnocení celého Preventivní programu školy provádí
školní metodik prevence v červnu pro Pedagogicko - psychologickou poradnu Olomouckého kraje –
vyplněním v systému VYNSPI a v září pro vedení školy.
Hodnocení za školní rok 2018/2019
Problematika prevence rizikového chování je na naší škole pravidelně monitorována,
diskutována v rámci tzv. intervenčního týmu, stejně jako pravidelně evaluována především na
úrovní třídních kolektivů nejen za pomoci pravidelných sociometrických šetření. I nadále
pokračujeme v práci s třídními kolektivy, případně problémovými žáky, které se za pomoci
včasných sociometrických měření snažíme identifikovat a pracovat s nimi.
Na prvním stupni byly v letošním roce realizovány školy v přírodě s finančním přispěním
SFŽP pro žáky 2. až 5. tříd. v prostředí Jeseníků – Horní Lipová. Zde byl dán mimo jiné také
prostor problematice dynamiky a růstu třídního kolektivu formou skupinových her, tvořivých
činností v přírodě stejně jako společnému soužití.
Pravidelné on-line sociometrické šetření se uskutečnilo v měsících říjnu 2018 a květnu 2019. I
nadále využíváme platformy internetového portálu proskoly.cz, která nám poskytuje kvalitní a
reliabilní nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. S výsledky za danou
třídu byl vždy následně seznámen třídní učitel, se kterým byl v případě zájmu dál analyzován
identifikovaný problém, pokud nějaký nastal. On-line socimetrické šetření bylo určeno žákům 3.-9.
tříd, stejně jako každoroční mapování rizikových oblastí pro žáky 7. a 9. tříd. V 1.-2. třídách bylo
mapování klimatu třídního kolektivu provedenou pouze písemnou formou z důvodu nízkého věku
žáků.
V rámci mapování rizikových oblastí u žáků 2. stupně (7. a 9. třídy) je zřejmé, že se této
problematice budeme muset věnovat i nadále. Hlavně žáci našich letošních 7. tříd již přiznali
zkušenosti, i v tak nízkém věku, s alkoholem, hazardními hrami a značné zkušenosti s užíváním
tlumivých léků.
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I v tomto školním roce 2018/2019 opakované, nebo závažnější problémy řešil intervenční tým
školy ve složení: vedení školy (ředitel, zástupce ředitele), výchovná poradkyně, školní metodik
prevence a třídní učitel. V této souvislosti je možné hodnotit jako velmi dobrou spolupráci i s
Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a kurátorkami OSPODu.
Naše škola i nadále spolupracuje nejen s výše jmenovanými subjekty, ale i Policií České
republiky a Městskou policií Přerov. V Přerově v rámci tzv. Preventivní skupiny Přerov byly opět
na naší škole realizovány přednášky a besedy s tématy bezpečné chování, nástrahy sociálních sítí,
trestní odpovědnost dětí a mládeže, dětská práva, bezpečně on-line, bezpečná jízda na kole, situace
na ulici, … Zvláštní pozornost je také věnována tématu požární ochrana obyvatelstva, které je
prezentováno žákům 6. tříd v rámci výukového programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva“ a organizovaný SVČ ATLAS a BIOS, Přerov ve spolupráci s HZS
Olomouckého kraje. Žáci zde získali nové poznatky z požární prevence v přírodě a poskytnutí první
pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem.
Žáci našich staro-nových 6. tříd se měli možnost ještě více poznat na celodenním adaptačním
společném pobytu v pátek 21. záři 2018. Nejprve se rozdělili (pod bedlivým dohledem třídních
učitelek) do soutěžních týmů a vyrazili na výstavu hub, kde je čekaly první úkoly. A protože počasí
bylo krásné podzimní, nic žákům nebránilo v přesunu na Lagunu. Tady, po potřebném občerstvení,
se všechny týmy (často s nevšedními názvy) nejprve popasovaly s kvízem, který obsahoval otázky
ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Pak už nic nebránilo ve společném sportovním
vyžití. Na úplný závěr paní učitelka Čecháková vyhlásila a odměnila vítěze. A kdo vyhrál? - No
přece všichni, kdo dokázali spolupracovat ve svých týmech.
Již třetí rok se zapojujeme do dobrovolnického projektu 72 hodin. V letošním roce naše 9.B
navštívila a pomohla uklidit útulek pro zatoulaná zvířata. Žáci 8.A se vypravili pro malé děti v MŠ
Kratochvílova zrealizovat zajímavý venkovní program. Počasí jim přálo, a tak mohli s dětmi skákat
v pytlech, kopat s míčem, skládat pexeso, tančit a plést copánky (hlavně naše děvčata), či jen se
točit na kolotoči. Žáci 8.B se vydali navštívit děti v Nemocnici Přerov, kde jim předali dárky v
podobě nejen plyšových hraček, tímto činem se pokusili zpříjemnit jejich pobyt zde. Naši nejmladší
zapojení - žáci 5.A zpříjemnili dopoledne našim nejstarším – seniorům v domově – četbou,
procházkou nebo jen „popovídáním si“.
Podzim roku 2018 se nesl v duchu oslav 100 let výročí vzniku Československého státu. Na
toto výročí jsme nezapomněli ani na naší škole a pro žáky 2. stupně jsme připravili projektový den s
názvem „Jak to vidíme? Aneb 100. let naší republiky“. Po úvodním projevu pana ředitele a společné
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fotografii v barvách trikolory se žáci s nadšením pustili do projektů ve svých třídách po
jednotlivých ročnících. Žáci dostali za úkol zpracovat zadaná témata od vzniku našeho státu a jeho
historie, přes kulturu, sport až po zajímavosti a blíže se tak seznámit s československou a českou
historií od roku 1918 po rok 2018. K zadaným projektům měli vytvořit tematické plakáty a logo k
výročí republiky. Přestože začátky byly rozpačité, všichni se do práce pustili s chutí a přišli s
originálními nápady. V souvislosti s výše zmíněným výročí třída 8.A navštívila dne 27. listopadu
2018 lektorovaný animační program Pod rudou hvězdou, který pořádalo Muzeum Komenského v
Přerově. Žáci se měli možnost na jednu hodinu přesunout zpět v čase do druhé poloviny 20. století a
stát se očitými svědky nejvýznamnějších historických událostí. S pomocí indicií šli po stopách
osobností, které tuto dobu prožili na vlastní kůži a na konci měli možnost získané informace
předvést za pomoci skupinově vyplněného pracovního listu. Výstava byla zajímavá a snad v naši
dětech i něco zanechala, jako vzpomínku na onu dobu.
Ve škole nezapomínáme ani na oblast zdraví a zdravého životního stylu a to nejen na druhém
stupni v rámci výuky Výchovy ke zdraví. Dne 4. října 2018 Žákům 1., 2., a 6. tříd budoucí zubní
lékařky udělali přednášky z oblasti dentální hygieny.
V letošním roce jsme se rozhodli také přihlásit do projektu Vzpoura úrazům. Ve středu 15.
května 209 nás navštívil ambasador projektu, pořádaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Žáci
3.A a 3.B tak měli možnost zjistit, jaké to je, když je člověk upoutám na invalidní vozík, po těžkém
úrazu. Dozvěděli se také, jak mohou takovým úrazům předcházet a jak se s nimi případně vyrovnat.
V rámci prevence je také důležité znát názory našich žák a umět s nimi diskutovat. Toto je jistě
jeden ze ztěžejních úkolů našeho školního senátu. Jak to chodí na jiných školách, se mohli zástupci
našich "parlamenťáků" podívat ve středu 22. května 2019 na Konferenci žákovských parlamentů,
konané pod záštitou náměstka primátora Mgr. Petra Kouby. Celé akce se ujala ZŠ Trávník a její
žákovský parlament. Naši školu na tomto setkání reprezentoval Tomáš Machalík a Šimon Nesvadba
ze třídy 9. B. Oba se aktivně zapojili do workshopů a následných debat na téma žákovský
parlament. Na závěr zhodnotili všechny žákovské parlamenty svou činnost na školách a také za
svou školu vyslovili návrhy na další možnosti práce a následné spolupráce žákovských parlamentů
z Přerova a okolí.
Již téměř tradiční se na naší škole stala pro žáky 9. a 8. tříd společensko-historická exkurze
Krakow-Osvětim. V úterý 2. dubna 2019 vyrazili žáci 9. a 8. tříd, doplněni sedmáky, na poznávací
exkurzi do Polska. Čekala je návštěva v oblasti zvané Malopolsko, kde se nachází 14 z celkového
počtu 28 polských míst zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
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UNESCO. Jako první žáky přivítal starobylý Krakow, město se silnou českou stopou. Nejprve
kroky našich žáků směřovaly na Wawel, areál s královským hradem a katedrálou svatého Stanislava
a Václava. Další cesta vedla do centra na náměstí Rynek Główny. Odpoledne následoval přesun
autobusem do 64 km vzdáleného místa, bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi.
Tento tábor ve světě známý jako Auschwitz – Birkenau žákům ukázal, jakých zvěrstev se dopouštěli
lidé na lidech.
Všichni učitelé mají k dispozici seznam preventivních témat vhodných pro začleňování do
výuky v prvním až devátém ročníku, stejně jako přístup do portálu proskoly.cz.
Žáci a jejich zákonní zástupci měli k dispozici konzultační hodiny výchovné poradkyně a školního
metodika prevence, které byly sjednoceny tak, aby oba výše zmínění členové intervenčního týmu
školy měly možnost účastnit se případných jednání společně.
Pro všechny žáky, zákonné zástupce a ostatní je pak k dispozici ve škole schránka důvěry,
stejně jako její elektronická podoba na internetových stránkách školy.
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Příloha Preventivního programu školy
Program proti šikaně zaměřený na žáka/žáky včetně krizového plánu
Obsah
Charakteristika šikanování
Rozpoznání šikanování
Stádia šikany
Dokumenty
Odpovědnost školy
Odpovědnost vedení školy
Odpovědnost pedagogických pracovníků školy
Prevence šikany ve škole
Prevence ve výuce
Řešení šikanování
Nápravná opatření
Krizový scénář pro řešení počátečního stádia šikanování
Krizový scénář při zjištění pokročilé šikany
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce se specializovanými institucemi
Bezpečné prostředí ve škole
Informace pro rodiče o školním programu proti šikaně - dopis pro rodiče žáků školy
Závěr
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Program proti šikaně zaměřený na učitele včetně krizového plánu
Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a
multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Není pouze výsledkem osobnostních
charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických kompetencí, jak bývá někdy
interpretována. Neměla by být proto v žádném případě považována za individuální záležitost
konkrétního pedagoga, kterou by si měl vyřešit sám. Odpovědnost za prevenci a řešení šikany nese
vedení školy, potažmo také zřizovatel.
Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí
(učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na
formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že strana s
nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem a formální
autoritou.
Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na chodbách,
nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě bydliště pedagoga
nebo v kyberprostoru.
Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní pedagog.
Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován žáky, jako stigma a pociťuje stud a selhání, což mu
zároveň často brání vyhledat pomoc u kolegů, vedení školy nebo ve svém okolí.
Je zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí a atmosféru důvěry, ve kterém bude
tento druh rizika – šikana učitele – uznán a budou nastaveny mechanismy a postupy (krizový plán)
k ochraně pedagogů a k účinné prevenci a řešení takového chování, se kterými budou všichni žáci,
pedagogové a zákonní zástupci seznámeni.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Krizový plán – související s výskytem a užíváním návykových látek
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní), které jsou schopné
ovlivnit psychiku člověka. Patří sem také alkohol nebo tabák.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Krizový plán školy – držení a ohrožování zdraní /nebezpečnými
předměty/
Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob
(střelné zbraně, výbušniny, třaskaviny, petardy, zápalky a zapalovače...)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Krizový plán školy
Při nevolnosti nebo zranění vychovatelky nebo žáka ve školní družině v době od 6.00 do 7.00
a v době od 14.30 do 16.30 vyhledá poučený žák pana školníka nebo některou paní uklizečku, kteří
poskytnou postiženému nezbytnou první pomoc, v případě nutnosti přivolají lékařskou pomoc a
telefonicky oznámí vzniklou situaci panu řediteli nebo paní zástupkyni. V době od 7.00 do 14.30
vysvětlí situaci poučený žák v ředitelně nebo kanceláři školy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
Důležitá telefonní čísla
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Ředitel školy:

602 527 013

Zástupce ředitele školy:

720 052 949

Městská policie:

156

Policie České republiky:

158

Záchranná služba:

155

Integrovaný záchranný systém:

112

OSPOD:

581 268 782

Hasiči:

150

Linka bezpečí:

116 111

Linka důvěry – Přerov:

581 207 900
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Příloha Preventivního programu školy
Krizový plán školy pro prevenci vzniku problémových situací
týkajících se žáka s PAS
Zpracováno dle Přílohy č.22 Metodického doporučení MŠMT k prevenci rizikového
chování u dětí a mládeže – č. j. MSMT-5217/2017-1.
Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou skupinou poruch, které se diagnostikují
na základě projevů chování. V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN - 10) jsou označovány jako
pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy, mezi které jsou řazeny mj. dětský autismus, atypický
autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní vývojové poruchy, pervazivní
vývojová porucha nespecifikovaná.
Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou míru narušení v těchto oblastech:
 sociální interakce a sociálního chování,
 verbální i neverbální komunikace,
 v oblasti představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit.
Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita projevů. I v případě
nejlehčích forem postižení zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince do společnosti.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů
Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni školy
Primární prevenci na 1. stupni zajišťují všichni vyučující ve všech vyučovacích předmětech.
Důležité je navození příznivého psychosociálního klimatu ve třídě formou besedy, párové nebo
skupinové práce, komunitního kruhu, zážitkového učení.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb. S žáky ohroženými
školní neúspěšností pracuje v rámci ZŠ Želatovská – výchovná poradkyně, speciální pedagog, příp.
třídní učitel a učitel zainteresovaných vzdělávacích předmětů. Ve spolupráci s třídními učiteli a
vyučujícími je zajištěno žákům s SPU poskytování doporučených podpůrných opatření.

Příčiny školní neúspěšnosti
Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s dítětem a často
také s rodinou dítěte. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti,
motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba
dobře rozpoznat.
Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv:
a) osobnost dítěte - snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči
zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka
b) nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích
v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ
Želatovská, Přerov.
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Příloha Preventivního programu školy
Kontaktní a poradenská centra
PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ
CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE – pracoviště Přerov

Kontakt:

PPP a SPC OK, pracoviště Přerov
Střední škola technická Přerov
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz
ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD) - Přerov

Činnost Magistrátu města Přerova jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku péče
o rodinu a děti je specifikována zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontakt:
Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 15:00, veřejnoprávní jednání na pozvání
Pátek: 8:00 – 14:30, veřejnoprávní jednání na pozvání
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Po úředních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro řešení
krizových situací.

Koordinátor orgánu sociálně-právní ochrany dětí:
Bc. Eva Poláchová
Telefon: 581 268 792
e-mail: eva.polachova@prerov.eu

KAPPA-HELP
Poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s
užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky užívají, tak i jejich
blízkému okolí, především rodičům a partnerům.
Přerov.
Kontakt:

http://kappa-help.cz/
kontaktni.centrum@kappa-help.cz
773 821 003

P-CENTRUM
středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí.
Olomouc.
Kontakt:

www.p-centrum.cz
info@p-centrum.cz
585 221 983, 733 362 942
K- CENTRUM WALLHALA

Poskytování služeb v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů
pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na
podporu a rozvoj etnických skupin a dalších.
Olomouc.
Kontakt:

kcentrum.ol@podaneruce.cz
778 411 689
Bc. Lucie Řeřichová, DiS. Mob.: +420 774 991 625
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AMBULANCE PRO ALKOHOL A GAMBLING - OLOMOUC:
Psychiatrická klinika FN Olomouc - Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie
Kontakt:

585 851 111

Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikománie
Ambulance závislostí - ulice Tomayerova
Kontakt:

588 444 618

Vojenská nemocnice Olomouc, psychiatrické oddělení tel.:

585 407 007

Podané ruce – poradna i pro nealkoholové závislosti: www.podaneruce.cz
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI - PŘEROV
Azylový dům pro matky s dětmi umožňuje překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení
těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě
nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit.

Kontakt:

Armáda spásy
Azylový dům pro matky s dětmi
9. května 2481/107
750 02 Přerov

vedoucí přímé práce
Bc. Renata Bícová
tel. +420 773 770 243 Po – Pá od 6:30 do 15:00
e-mail: renata_bicova@armadaspasy.cz
Pracovnice v sociálních službách (recepce) - tel. +420 773 770 241 non stop

DĚTSKÝ DOMOV - PŘEROV
V souladu s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník mohou být s účinností od
1. ledna 2014 do péče dětského domova svěřeny v nezbytném případě děti pouze prostřednictvím
soudu. Podle § 972 téhož zákona lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu tří let. Před uplynutím
této doby ji lze prodloužit, pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají.

22

Základní škola Přerov, Želatovská 8
Želatovská 8, 750 02 Přerov
www.zs-zelatovska.cz

tel: 581 202 970; fax: 581 202 970
e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Kontakt:
Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov (elokované pracoviště Bří. Hovůrkových 17)
607 052 377, 603 529 682
Telefon - ředitel
581 205 126, 607 052 379
Telefon - statutární
zástupce ředitele (vedoucí
vychovatelka)
581 205 126, 607 052 379
Telefon - sociální
(9,00 - 15,00)
pracovnice
Telefon - vychovatelé, děti 607 052 378
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY - OLOMOUC
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

Vybrané telefonní linky:
Linka pro rodinu a školu

tel.. 116 000

Linka bezpečí

tel.: 116 111

Linka vzkaz domů

tel.: 800 111 113

Krizová linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

tel.: 286 881 059

Rodičovská linka

tel.: 840 111 234

Bílý kruh bezpečí

tel.: 585 423 857

Poradenská linka pro pedagogy - MŠMT

tel.: 841 220 220

P – centrum, Lafayettova 9, Olomouc

tel.: 585 221 983, 739 068

417
o.s. KAPPA-HELP

tel.: 773 821 002

Sdružení D Olomouc

tel.: 733 104 076

Vybrané odkazy na internetové stránky:
o www.msmt.cz
o www.prevence-info.cz
o www.linkabezpeci.cz
o www.protisikane.cz
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o http://game.projekt-rubikon.eu
o www.sananim.cz
o www.odrogach.cz
o www.sexus.cz
o www.sdruzenid.cz
o www.adiktologie.cz
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Příloha Preventivního programu školy
Legislativní a jiná východiska použitá při tvorbě MPP
STRATEGIE


Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 20132018



Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10



Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2015 -18



Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020



Krajský plán primární prevence na léta 2015- 18

ZÁKONY


Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).



Zákon č. 562/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona.



Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů.



Zákon č. 379/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 167/1998 Sb., Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů - platné znění od 1.7.2017



Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek.
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Zákon 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách.
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VYHLÁŠKY


VYHLÁŠKA 27/2016: Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných ve znění účinném od 1.9.2017.



vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další vyhlášky



Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních
komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb.

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ


Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)



Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve
školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 + přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování :
1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu poravy, 4. alkohol,5.
syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. extremismus ,
rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 12. krádeže, 13.
tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoškozování, 17. nová
náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. domácí
násilí 21. hazardní hraní



Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům
rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22



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. (změny - platné znění od 1.1.2015 – více o
povinnosti školy
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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.platné znění od 1.6.2015



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
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Příloha Preventivního programu školy
Seznam odborné literatury, videotéka

Literatura
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Z. Simanovský, V. Mertin

Hry pomáhají s problémy

E. Bakalář

Psychohry

V. Pokorná

Cvičení pro děti se speciálními poruchami

J. Canfilld, H. C. Wells

Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí

J. Prekopová, Ch. Schveizerová

Neklidné dítě

H. Viehoferová, E. Reuysová

Jak s dětmi trávit volný čas

B. L. Bittnerová, A. Lewová

Odvaha žít svůj život

Ch. A. Smith

Třída plná pohody

S. a H. Hopeovi, J. Krabel

Sociálně patologické hry

M. Elliottová

Jak ochránit své dítě

M. Kolář

Bolest šikanování

M. Kolář

Nová cesta k léčbě šikany

N. Van Peltová

Umění komunikace

J. Melgosa

Žít naplno

Z. Šimanovský

Hry pro zvládání agresivity a neklidu

A. Munden, J. Arcelus

Poruchy pozornosti a hyperaktivita
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Videotéka
Komu pomáhá linka bezpečí
Láska je láska
Očima hadů 1., 2., 3. část
Řekni drogám NE!
Kouření a já
Ty a droga
Hazardní a počítačové hry u dětí a dospívajících
Jeden svět na školách
Zneužívání dětí
Štěstí přeje připraveným
A nebo...
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