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Program poradenských služeb 

1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 

Poradenské služby jsou uskutečňovány v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb., č. 103/2014 Sb. a č. 197/2016 

Sb.. 

 

2. Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Úsov spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. 

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy především 

třídních učitelů. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.  

 

3. Program poradenských služeb na škole 

Program poradenských služeb školního poradenského pracoviště ZŠ Úsov je určen 

především pro žáky ZŠ Úsov, svým rozsahem však zahrnuje také poradenskou činnost pro 

učitele dané školy i pro rodiče žáků školy, pokud oni projeví o informace zájem. Tento 

program zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, 

konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb 

ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. 

Výše uvedený program naplňuje především tyto cíle: 

 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

 prevence školní neúspěšnosti, 

 kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 

k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

 podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 

s odlišnými životními podmínkami, 

 podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
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 průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi a 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve 

škole, 

 předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 

diskriminace, 

 poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů, 

 pomoc při uspokojování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, 

 pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti, 

 pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů žáků, 

 prohloubení a zlepšení spolupráce i komunikace mezi školou a rodiči, 

 pomoc žákům ve zvládání učebních nároků školy, 

 vytváření preventivních programů včetně individuálních výchovných plánů, 

 včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

 integrování poradenských služeb s využitím PPP Mohelnice, SPC Šumperk, SPC pro 

zrakově postižené Olomouc, SPC při SŠ, ZŠ A MŠ pro sluchově postižené Olomouc, 

SPC Olomouc, SVP a IPS úřadu práce Mohelnice,  

 průběžné vyhodnocování účinnosti preventivního školního programu a vytvoření 

metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci,     

 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

aspektů vzdělávání, 

 práce se všemi subjekty školy a vytvoření široké základny primární prevence školní 

neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů. 

 

4. Pracovníci školního poradenského pracoviště 

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské 

služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům 

lze rozlišit: 

a) poradenské pracovníky školy 

 výchovný poradce 

 školní metodik prevence 
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b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro 

poskytování služeb ve škole  

 třídní učitelé 

 učitelé-koordinátoři ŠVP (úprava učiva pro nadané žáky) 

 učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání  

 případně další pedagogové, zejména učitelé výchov 

 ředitel školy 

 

5. Standardní činnosti školního poradenského pracoviště 

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou 

poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.  

 

6. Vymezení poradenských služeb ve škole 

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogických 

pracovníků školy. Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, 

zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se 

specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými 

poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče 

(SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, vede 

k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb. 

Pracovníci poskytující poradenské služby:  

 výchovný poradce – Mgr. Iveta Václavíková 

 školní metodik prevence – Mgr. Jindra Pochožajová 

 

7. Vymezení činnosti týmu školního poradenského pracoviště 

a) Výchovný poradce – vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, 

dokumentační a evidenční. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

 Vede celý tým školního poradenského pracoviště. Podílí se na integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vede agendu žáků s poruchami učení a chování, 
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zprostředkovává žákům kariérové poradenství (koordinace mezi hlavními oblastmi 

kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými 

činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, základní skupinová šetření 

k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci 

vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání 

žáků.  Asistuje při volbě vhodné školy u žáků devátých (popř. pátých) ročníků. 

S třídními učiteli konzultuje případné výchovné a vzdělávací problémy žáků, podílí se 

na šetření výchovných problémů žáků. Předává odborné informace z oblasti 

kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

pedagogickým pracovníkům školy. Poskytuje informace o činnosti poradenských 

pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb 

žákům i jejich zákonným zástupcům.  Spolupracuje se školskými poradenskými 

zařízeními. Vede písemné záznamy, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti 

výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

 Náplň práce vychází z přílohy č. 3 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních č. 197/2016 Sb. a z plánu práce VP pro 

daný školní rok. 

b) Školní metodik prevence – Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, 

poradenskou, dokumentační a evidenční.  

 Připravuje, koordinuje a realizuje minimální preventivní program školy, spolupracuje 

s orgány státní správy a samosprávy, vede písemnou dokumentaci o činnosti.  

 Náplň práce vychází z přílohy č. 3 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních č. 197/2016 Sb. a z plánu práce ŠMP pro 

daný školní rok. 

c) Třídní učitelé 

 

 Třídní učitelé jsou v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a dalších možností komunikace (Microsoft Teams). 

 Vypracovávají přehled volnočasových aktivit žáků, sledují školní docházku, 

vypracovávají IVP. Koordinují všechny aktivity ve třídách. Třídní učitelé znají třídu 

natolik, aby byli schopni směřovat realizaci programu cíleně s ohledem na specifika 

své třídy. Mají díky neustálému kontaktu se svými žáky vytvořeny jedinečné 

podmínky pro systémovou preventivní práci. Spolupracují s metodikem prevence.  
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d) Učitelé 

 Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí 

podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku 

žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují 

případné problémy, navrhují opatření.  

 Všichni učitelé do tematických plánů zapracovávají oblast prevence.   

 

e) Ředitel školy 

 Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé 

školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve 

škole.  

 Ke zjištění aktuálního stavu rizikového chování ve škole jsou využívány dotazníkové 

metody, práce třídních učitelů a připomínky žáků školního parlamentu. 

 

7. Časová dostupnost poradenských služeb 

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro 

žáky, učitele a rodiče (viz níže). Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník 

pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování 

poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této 

služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů. 

Konzultační hodiny poradenských pracovníků: 

Mgr. Iveta Václavíková: 

 pondělí: 13.50 - 14.30 hodin 

Mgr. Jindra Pochožajová: 

 pondělí: 12.00 - 13.00 hodin 

 čtvrtek 10.30 - 11.15 

Konzultační hodiny ostatních pedagogických pracovníků: 

 

Jméno a příjmení Den Čas 

Mgr. Jiřina Holoušová středa 11:30 - 14:00 

Mgr. Jaroslava Nespěšná úterý 8:35 - 9:20 

Mgr. Jana Koštovalová úterý 12:30 - 13:15 

Mgr. Martina Klosová pondělí 11:30 - 13:15 

Mgr. Dominika Pavlíková středa 12:00 - 13:00 

Mgr. Iveta Václavíková pondělí 13:50 - 14:30 



Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace                                                

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 
 

Program poradenských služeb Stránka 6 
 

Mgr. Tomáš Foltas středa 12:15 - 13:15 

Mgr. Jindra Pochožajová pondělí 

čtvrtek 

12:00 - 13:00 

10:30 - 11:15 

Dr. Ing. Františka Nováková středa 8:35 - 9:20 

Ing. David Kalousek úterý 13:30 - 14:30 

Mgr. Benedikt Lavrinčík středa 12:15 - 13:15 

Mgr. Šárka Johanová pondělí 12:15 - 13:15 

Mgr. Zuzana Soukopová čtvrtek 12:15 - 13:15 

 

7. Práce s informacemi a důvěrnými daty 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci 

školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

8. Preventivní program školy 

Krátkodobé cíle: 

8.1 Podceňování rizik v silniční dopravě 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci se chovají bezpečně v silniční dopravě 

Specifická prevence: program Proto pozor, proto bacha 5. třída 

 Výuka na dopravním hřišti 

v Mohelnici 

4., 5. třída 

 Dopravní soutěž 5. – 9. třída 
     

8.2 Vulgární vyjadřování 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci se budou vyjadřovat slušně 
         

 

8.3 Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek, především kouření 

a alkohol 

 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci nebudou užívat drogy, škodlivé a návykové látky 

Specifická prevence: program Když chceš, tak to dokážeš 4. – 9. třída 

   

   

8.4 Zásady slušného chování, především zdravení všech učitelů a pracovníků školy a  

   na veřejnosti, plýtvání potravinami 
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Ukazatele dosažení cíle: žáci budou dodržovat zásady slušného chování ve škole i  

na veřejnosti, při prvním setkání budou zdravit všechny 

zaměstnance školy, budou zdravit i na veřejnosti žáci 

nebudou plýtvat potravinami (svačiny, obědy ve školní 

jídelně) 

 

 

   

   

8.5 Zdravý životní styl 
 

Ukazatele dosažení cíle: žáci budou dodržovat co nejvíce zásady zdravé výživy 

Specifická prevence: projekt Mléko do škol 1. – 5. třída 

 projekt Ovoce do škol 

program Skutečně zdravá škola

  

1. – 5. třída 

1. - 9. třída 

   

8.6 Vztahy mezi spolužáky v rámci třídního kolektivu i mimo něj 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci budou tolerantní a ohleduplní vůči spolužákům ve třídě i 

vůči žákům z ostatních tříd 

Specifická prevence: Den Země celoškolní akce 

 Vánoční akademie celoškolní akce 

 zájmové kroužky 

Den dětí  

pěvecký sbor Sovička 

celoškolní akce 
 

8.7 Šikana  
 

Ukazatele dosažení cíle: žáci se budou k sobě chovat tolerantně a ohleduplně, 

nebudou vyhledávat mezi spolužáky osoby, které by se 

mohly stát obětí šikany 

Specifická prevence: Den Země celoškolní akce 

 Vánoční akademie celoškolní akce 

 zájmové kroužky 

Den dětí 

pěvecký sbor Sovička 

celoškolní akce 
    

8.8 Bezpečnost a ochrana zdraví svého a svých spolužáků 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci se budou chovat tak, aby svým jednáním nenarušili své 

zdraví 

a ani zdraví svých spolužáků 

 

Specifická prevence: program Proto pozor, proto bacha 5. třída 

 nácvik evakuace celoškolní akce 
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8.9 Rasismus 

 

Ukazatele dosažení cíle: žáci budou respektovat pravidla vzájemného soužití  

   

   

 

 

  

8.10 Zlepšení informovanosti a spolupráce s rodiči 

Ukazatele cíle:  co největší informovanost rodičů o dění školy, co největší 

    spolupráce mezi rodiči a školou 

Specifická prevence:  třídní schůzky 

    www stránky školy 

    online komunikace (Microsoft Teams, skolaonline.cz) 

    spolupráce s Radou rodičů dětem při ZŠ Úsov 
 

 

 

Skladba aktivit Minimálního preventivního programu pro jednotlivé skupiny: 

A) Pedagogové 

Cílem je pokusit se zajistit v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proškolení 

vybraných pedagogů z pohledu stanovených krátkodobých cílů Minimálního preventivního 

programu. 

 

B) Žáci 

Strategie a metody 

Pedagogická diagnostika 

Učitelé věnují pozornost žákům, registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny 

a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracují s rodiči a výchovným poradcem, který 

se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Pokud je situace vážná, spolupracují 

s odbornými institucemi. 

 

Vztah učitel-žák 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a 

bude respektován jeho názor a potřeby. Učitel se o žáky zajímá, podněcuje je k rozhovoru. 

Všímá si chování a vztahů i mimo školu. Reaguje na změny v chování žáka. Učitel získává 
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důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou. Při řešení problému je učitel 

otevřen komunikaci s žákem, s rodiči, širší rodinou a ostatními pedagogy. Po nalezení 

společného postupu dochází k jednotné podpoře žáka. 

 

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají možnost 

navštívit také vyučování, aby tak lépe poznali potřeby svých dětí ve škole. Škola má zřízené 

internetové stránky, kde informuje o aktivitách a průběhu školního roku. Na základě 

zkušeností s distanční výukou máme navázaný kontakt s rodiči prostřednictvím aplikace 

Microsoft Teams a ve školním roce 2022/2023 pak bude komunikace s rodiči možná i přes 

online aplikaci skolaonline.cz. 

 

Individualizované hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 

nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je 

podporován jeho individuální talent a zájem. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, 

ve vlastní síly a pozitivní vztah k okolnímu světu. 

Skupinová práce 

Žáci během vyučování spolupracují ve skupinách, ve dvojicích. Učitel věnuje pozornost 

spolupráci všech členů skupiny, podporuje naslouchání, odpovědnost žáka za řešení úkolu, 

vede žáky k diskusi, k vyjádření svých názorů, respektování názoru druhých a učí je vhodně 

reagovat na kritiku. Pokud to situace dovoluje, může využít komunitní kruh, ve kterém má 

každý právo vyjádřit své pocity, radosti, obavy, kritiku, podněty k životu třídy. 

Projektové vyučování a celoškolní akce 

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 

Umožňuje intenzivní spolupráci žáků ve třídě. Celoškolní akce podporují spolupráci žáků 

napříč ročníky. Žáci se vzájemně poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími žáky. Je 

to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. 

Výchovná opatření 

Dojde-li k porušení některého z bodů Minimálního preventivního programu, následuje 

výchovné opatření dle Pravidel pro hodnocení výsledků žáků. 
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Konkrétní aktivity podporující primární prevenci 

První stupeň 

 Podzimní vycházky 1.-5. ročníku 

 Drakiáda 

 Halloweenské odpoledne 

 Návštěva dopravního hřiště v Mohelnici 

 Bramborový, lístečkový, jablíčkový den 

 Výtvarná soutěž Čert a Mikuláš 

 Příprava vánoční výzdoby a dárků 

 Mikuláš 

 Mikulášské zpívání DPS Sovička 

 Vánoční besídky a zpívání na schodech 

 Exkurze v knihovně 

 Návštěva dětí z MŠ Úsov a MŠ Klopina v 1.třídě 

 Recitační soutěže 

 Maškarní karneval 

 Soutěž o nejlepší diktát 1. stupně 

 Návštěva městské knihovny-beseda o knize, výstavka knih 

 Literární kvíz 

 Čtenářská soutěž 

 Vítání jara 

 Jarní vycházky 

 Pohádkové dopoledne 1. a 2.třídy 

 Soutěž o nejhezčí slohovou práci ve 3.-5.třídě 

 Dopravní soutěž 

 Den Země 

 Den Čarodějnic 

 Karaoke-pěvecká soutěž 

 Kulturní vystoupení ke Dni matek-výroba dárečků 

 Výstavka výtvarných prací Moje maminka 

 Sluníčkový den 

 Pasování prvňáčků na čtenáře  

 Sportovní den 

 Pohádkové kreslení na chodníku 

 Výlety 

 Cyklus besed – Proto pozor, proto bacha 

Druhý stupeň 

 Modely sluneční soustavy –Z – 6.tř. 



Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace                                                

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 
 

Program poradenských služeb Stránka 11 
 

 Savci kolem nás – Př – 8.tř. 

 Zajímavosti o chemických vzorcích – Ch-8 

 Národní parky v Africe – Z –7.tř. 

 Ptáci kolem nás – Př – 7.tř. 

 Putování po Severní Americe – Z – 7.tř. 

 Nemoci člověka – Př – 8.tř. 

 Za poznáním Evropou – Z – 8.tř. 

 Horniny kolem nás – Př – 9.tř. 

 Indiánské kmeny na území Jižní Ameriky – Z – 7.tř. 

 Nerosty v ČR – Př – 9.tř. 

 Krajská města – Z – 9.tř. 

 Typické znaky evropských zemí – Z – 8tř. 

 Soutěž ve skládání organických vzorců – Ch – 9.tř. 

 Vycházka do přírody – herbář rostlin – Př – 7tř. 

 Kudy z nudy v ČR – Z – 9.tř. 

 Vycházka do přírody –pozorování hmyzu – Př – 6.tř. 

 

Celoškolní akce 

 Zájmové kroužky vedené DDM Mohelnice 

 Školní výlety 

 Sběr víček od PET lahví pro Charitu Hrabyně 

 Vánoční besídky 

 Den Země 

 Charitativní diskotéka  

 Český den proti rakovině 

 

Primární prevence v jednotlivých předmětech 

První stupeň 

Primární prevenci v každé třídě má na starosti třídní učitel a vyučující prvouky, přírodovědy, 

vlastivědy a výchov. Při výuce se využívá různých metod např. výklad, předávání informací, 

samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování. Využívá se i třídnických hodin. 

Využívají se i informační materiály, časopisy, knihy, internet, speciálně zaměřené 

videoprogramy. 
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1. ročník 

 osobní bezpečí 

 základní zásady mezilidské komunikace 

 vztahy v dětském kolektivu 

 základní hygienické návyky 

 využití volného času 

 rodina – bezpečné místo 

 

2. ročník 

 lidské tělo 

 zdraví a jeho ochrana 

 zacházení s léky 

 režim dne 

 vztahy mezi lidmi 

 chování v krizových situacích 

 

3. ročník 

 pojmy z oblasti prevence 

 sexuální výchova a drogové závislosti 

 zdraví a jeho ochrana 

 lidé kolem nás, multikulturní výchova 

 využívání volného času 

 ochrana proti obtěžování cizí osobou 

 

4. ročník 

 lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími 

 životospráva a důsledky nevhodných návyků 

 využívání volného času 

 pojmy z oblasti prevence-šikana, násilí, závislost 

 vztahy v kolektivu 

 

5. ročník 

 domov, rodina, důvěra, vztahy 



Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace                                                

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 
 

Program poradenských služeb Stránka 13 
 

 návykové a léčivé látky 

 vztahy v kolektivu, eliminace nevhodného chování před kamarády 

 komunikace 

 negativní vliv kouření a alkoholu 

 puberta 

 nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi 

 důležitost respektování zákonů a důsledky jejich porušování 

 

V předmětu TV 

Využití volného času 

 mezilidské vztahy, seberealizace 

 hra fair play 

 rizikové sportovní aktivity, prevence úrazu 

 zdůraznění poslání sportu a tělesné výchovy pro zdravý vývoj mladého člověka 

 

V předmětu Vv 

 využití volného času-jak využívám volný čas 

 výtvarné soutěžení v průběhu roku 

 

 

Druhý stupeň 

V předmětu Český jazyk (6. - 9.tř.) 

 informovat žáky o nebezpečí vyplývající z užívání drog pro člověka, zdůraznit poslání 

sportu a tělesné výchovy pro zdravý vývoj mladého člověka 

 do mluvního cvičení a slohových prací zařadit témata o mezilidských vztazích, 

drogové  

 závislosti, o volbě kamarádů, o pomoci ostatním a o chování ke starším lidem 

 slohové práce na témata – mezilidské vztahy, pomoc druhým, nebezpečné party, dobrý 

kamarád 

 mluvnická cvičení – volný čas, rodina, kamarádi, čím budu, co mě trápí 

V předmětu Informatika (6. - 9.tř.) 

 v rámci výuky internetu vyhledat téma drogy, škodlivost drog 

 najít nebezpečí, která mohou vyvstat používáním internetu, kyberšikana 
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 využívat portálu www.e-bezpeci.cz 

V předmětu Občanská výchova, Výchova ke zdraví (6. - 9.tř) 

 rodina, postavení jedince ve společnosti, náhradní rodinná péče 

 světová náboženství-terorismus 

 rovnost a nerovnost lidí 

 Listina základních práv a svobod-práva dítěte 

 protiprávní jednání (postihy) 

 korupční jednání (jak bojovat s korupcí) 

 co znamená být občanem České republiky? 

 konzumní způsob života 

 kamarádství, přátelství 

 tělesná a duševní hygiena 

 zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy 

 nebezpečí drog 

 diskriminace, rasismus, xenofobie 

 globální problémy lidstva 

 extremismus, antisemitismus 

 holocaust 

 zvládání stresu 

 obrana státu, základní úkoly ochrany obyvatelstva, prevence vzniku mimořádných 

událostí 

 komunikace s neznámými lidmi, komunikace prostřednictvím elektronických médií 

 sexuální kriminalita, sexuální rizikové chování 

 vzájemná pomoc v rizikových situacích 

 režim dne, čas na plnění školních povinností, školní docházka 

 národ-tolerance k národnostním menšinám 

 majetek a bohatství člověka – funkce peněz, rozpočet 

V předmětu Chemie (9. tř.) 

 alkoholy (ethanol)- negativní důsledky na organismus 

 chemické látky v drobném zboží – drogy, léky  

V předmětu Tělesná výchova (6. - 9. tř.) 

 doping ve sportu 

 zdůraznit poslání sportu pro zdravý vývoj mladého člověka 

 v průběhu hodin tělesné výchovy motivovat žáky k pohybovým aktivitám, které by 

měly tvořit nedílnou součást náplně volného času dětí, a tím nepřímo předcházet riziku 

kouření, používání alkoholických nápojů (nebo dokonce drog), kriminalitě 

 při každé vhodné příležitosti připomínat chování v duchu fair play 

http://www.e-bezpeci.cz/
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 poukázat při nástupu na nebezpečí používání podpůrných prostředků s ohledem na 

zdraví sportovců 

 zařazovat do výuky kolektivní sporty – vybíjená, přehazovaná, vyvolávaná, ringo, 

floorball, košíková, fotbal 

V předmětu Zeměpis 

 náboženská snášenlivost 

 soužití ras v jednom státě 

 způsob řešení konfliktů mezi národy 

 pomoc chudým zemím 

 nesnášenlivost  

 válečné oblasti ve světě 

V předmětu Přírodopis 

 vývoj jedince-osobnost člověka, rozvoj osobnosti člověka 

 pandemie – AIDS 

 nebezpečí návykových látek, kouření, alkoholismus 

 spolupráce v otázkách životního prostředí, udržitelného rozvoje 

C) Rodiče 

 Vánoční dílny 

 Školní akademie 

 ples Rady rodičů dětem při ZŠ Úsov 

 Den dětí 

 třídní schůzky 

 

9. Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového 

chování 

 sledování chování žáků ve třídě hlavně v době přestávek 

 vytipování žáků, kteří by se mohli stát obětmi šikany (osamoceni žáci, žáci ze sociálně 

slabého prostředí) 

 předcházení šikaně – preventivní programy  

 sledování žáků při celoškolních akcích, při kterých probíhá spolupráce mezi žáky 

z různých tříd 

 spolupráce s třídním učitelem-snaha o budování důvěry mezi učitelem a žákem 

 spolupráce s rodiči v případě podezření, že došlo k výrazné změně chování žáka 

 



Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace                                                

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 
 

Program poradenských služeb Stránka 16 
 

 

 

V Úsově dne 31. 8. 2022        Ing. David Kalousek 

                  ředitel školy 


