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A. Obecné informace: 
 Tento minimální preventivní program je součástí pedagogické dokumentace školy. 
Je vypracován v souladu s platnými právními předpisy na základě příslušných 
metodických pokynů a slouží jako základní pomůcka pro preventivní aktivity na ZŠ 
Hostivař v průběhu celého školního roku. Za jeho sestavení odpovídá školní metodik 
prevence.  Vedení školy a pedagogický sbor byli s jeho obsahem seznámeni na společné 
poradě na začátku školního roku. Vlastní náplň programu realizují vyučující, do jejichž 
předmětů spadají jednotlivá témata. Garantem programu je školní metodik prevence. 
Účinnost programu je vyhodnocována vždy na konci školního roku ve spolupráci s 
vedením školy. 
 
 
B. Obsahová východiska programu: 
 Naším základním a každodenním úkolem je vybudovat a udržet zdravé klima ve 
škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. 
To je nezbytným předpokladem účinnosti jakýchkoli dalších preventivních aktivit. 
 Při realizaci preventivního programu vycházíme z toho, že děti by měly již od 
začátku školní docházky dostávat odpovídající informace o škodlivosti drog včetně tabáku 
a alkoholu pro lidský organismus. Důraz je kladen především na nenásilné a průběžné 
seznamování s touto problematikou v rámci výuky, jednorázové akce neměly většinou u 
žáků školy příliš velkou odezvu. Dětem je potřeba také vysvětlit, že existují i jiné než 



drogové závislosti, což si většinou neuvědomují. Značná pozornost je věnována prevenci 
projevů agresivity, rasové (a jiné) nesnášenlivosti a všech forem šikany. U starších žáků 
druhého stupně je třeba postupně vytvářet základy právního vědomí, učit je dodržovat 
zákony a seznamovat je s možnými důsledky jejich porušování včetně trestní 
odpovědnosti. 
 Ačkoli problematika trávení volného času dětmi po vyučování nebývá zpravidla 
považována za součást specifické prevence, dle našeho názoru je nedílnou součástí 
širšího rámce preventivních aktivit a jako takovou ji rozhodně nelze opomíjet. 
 
 
C. Vlastní náplň programu: 
 
1. Tématické bloky probírané průběžně 
 
 

téma třída zajišťuje 
nenič své tělo 1. stupeň třídní uč., uč. přírodovědy 
zdravý životní styl 2. stupeň vyučující Ov, Rv 
co je a není správné, nauč se říkat NE 1. stupeň třídní učitelé 
co je to droga a jak škodí 2. stupeň vyučující Př, Ch, Ov, Rv 
zdraví je bohatství člověka 8. třída vyučující Př 
člověk a jeho svoboda 8. a 9. tř. vyučující Ov, Rv 
jak dobře trávit volný čas 1. stupeň třídní učitelé 
můj denní program 2. stupeň vyučující Ov, Rv 

 
  
2. Jednorázové a krátkodobé aktivity 
 
 

téma třída zajišťuje 
seznámení se škol. řádem, poučení o 
ochraně před negativ. jevy ve společnosti 

všechny třídní učitelé 

bezpečné chování 1. až 5. tř. Městská policie Praha 
jak si nenechat ublížit 6. a 7. tř. Městská policie Praha 
kriminalita dětí a mladistvých 6. a 7. tř. Městská policie Praha 

sociálně patologické jevy (šikana, drogy...) 
interaktivní semináře 

6. a 8. tř. 
Městská policie Praha 
Vyučující Ov, Rv 
PRAK – O.S. 

právní vědomí, odpovědnost 9. třída Městská policie Praha 
výjezdní akce výběr Neziskovka  STAN, ev. jiná 
dopravně-bezpečnostní a preventivní akce Všechny MČ Praha 15 
prevence proti kouření 
prevence  - návykové látky 
zdravý životní styl, komunikace 

1.a 
2.stupeň 
od 3.tříd 

Koalice proti tabáku 
Život bez závislostí 
Toulcův dvůr - programy 

návštěva NICM – prevence, volný čas, volba 
povolání, poradna 

8.a 9.třída 
 

vyučující Ov, Rv 
 



socioterapeutické bloky (sociální klima ve 
třídě) výběr 

školní psycholog, metodik 
prevence 

film a beseda na téma xenofobie, rasizmus, 
holokaust , extremizmus – Příběhy bezpráví 
návštěva Terezína, Jeden svět 

9.třída vyučující Ov 

 
 
 
3. Aktivity pro rodiče 
 
 

téma forma zajišťuje 
beseda o problematice drog beseda PPP Praha 10 
seznámení s nabídkou odborné pomoci nástěnka metodik prevence ZŠ 

 
 
 
 
D. Metodické pomůcky, informační materiály, kontakty 
 
1. Metodické vedení vyučujících, kteří jednotlivá témata realizují 
 
 Na úvod školního roku metodik prevence seznámí pedagogický sbor školy 
s aktuálním minimálním preventivním programem. Jednotlivé body programu stručně 
probere a prodiskutuje s příslušnými vyučujícími, kteří se budou podílet na jejich realizaci. 
V průběhu školního roku mohou pedagogové konzultovat veškeré problémy nebo 
nejasnosti individuálně s metodikem prevence. K dispozici mají potřebné materiály jak k 
vlastnímu vzdělávání, tak pro prezentaci žákům. Po dohodě s vedením školy se vybraní 
učitelé mohou dále vzdělávat v kurzech a seminářích organizovaných externími 
organizacemi.  
 
2. Materiální zajištění  
 
 Na škole existuje knihovna informačních i výukových materiálů k otázkám prevence 
závislostí, sociálně patologických jevů a kriminality. Obsahuje knižní publikace (odborné i 
populární), videokazety, DVD a další materiály s tématikou prevence. Je k dispozici 
především pedagogům školy, v případě zájmu i rodičům žáků. Jejím správcem je metodik 
prevence. Její součástí je i seznam organizací, které se zabývají jednak preventivními 
aktivitami, jednak krizovou intervencí nebo terapií. 
 
3. Stálá nástěnka 
 
 Na chodbě v přízemí je umístěna nástěnka určená především žákům  školy a jejich 
rodičům. Mohou tam získat základní informace a také kontakty na jednotlivé organizace, 
které jim mohou pomoci s řešením jejich problémů („linky důvěry”) včetně koordinátora 
městské části Praha 15. Za obsah nástěnky a jeho aktualizaci odpovídá metodik 
prevence. 
 
E. Spolupráce s rodiči 
 
 Základní informace o preventivních aktivitách školy rodiče získávají na třídních 



schůzkách v 1. čtvrtletí školního roku. Minimální preventivní program je k dispozici na 
webových stránkách školy. V případě zájmu si mohou domluvit konzultaci s metodikerm 
prevence. O jednorázových akcích jsou v průběhu školního roku informováni formou 
zápisů v žákovských knížkách. Další informace mohou také získat na nástěnce v přízemí 
školy. Případné nevhodné nebo rizikové chování žáků je vždy řešeno ve spolupráci s 
rodiči (zákonnými zástupci) dítěte. Zpráva o preventivních aktivitách školy je vždy součástí 
Výroční zprávy školy, která je rovněž dostupná i na Internetu. 
 
 
F. Spolupráce s ostatními odborníky 
 
 Metodickým a garančním pracovištěm v oblasti preventivních aktivit pro naši školu 
je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 v Jabloňové ul. 30. Metodik 
prevence školy se pravidelně účastní seminářů a informativních setkání pořádaných 
poradnou. Úzce spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem Úřadu městské části 
Praha 15, popř. s příslušnými pracovníky sousední MČ Praha 10 a Magistrátu hl. m. 
Prahy. Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou policií Praha a Policií České republiky, v 
případě potřeby i s dalšími institucemi. 
 
 
G. Volný čas 
 
1. Vlastní aktivity 
 
 Při škole pracuje řada zájmových kroužků, ve kterých děti mají možnost smysluplně 
trávit svůj volný čas (např. aerobic, americký fotbal, volejbal, nohejbal, karate, keramika, 
šachy - přesný seznam včetně kontaktů na vedoucí je k dispozici na webových stránkách 
www.zshostivar.cz. Kromě se toho žáci mohou zúčastnit práce v nepovinných předmětech 
pozemní hokej, sportovní hry a moderní gymnastika. Řada těchto kroužků a nepovinných 
předmětů má přímou návaznost na sportovní oddíly, kde mohou děti dále působit. 
 Areál školy včetně všech hřišť a U - rampy je v době mimo vyučování volně 
přístupný žákům školy a jejich kamarádům, a to i během víkendů. Škola se snaží tento 
areál neustále zkvalitňovat - ve fázi stavebního řízení je projekt jeho celkové rekonstrukce 
na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. 
 
2. Sportovní oddíly, zájmové a další organizace 
 
 V těsné návaznosti na zájmové kroužky nebo v okolí školy působí řada sportovních 
oddílů, které nabízejí dětem vhodné formy trávení volného času. Jsou to především:  
TJ Cykloprag Praha 
oddíl pozemního hokeje HC Hostivař 
oddíl amerického fotbalu Prague Lions 
oddíl softballu TJ Přírodní vědy Praha (pro dívky) 
oddíl moderní gymnastiky TJ ZŠ Hostivař (oddíl pracuje přímo ve škole) 
Přímo v budově školy působí sportovní fitcentrum Chameleon, kde najdou uplatnění 
zájemci o posilování a aerobní cvičení. 
 Dlouhodobě spolupracujeme s Ekologickým centrem Toulcův dvůr, kam dochází 
řada našich žáků se zájmem o přírodu a její ochranu. Umělecky nadaní žáci mohou svůj 
talent rozvíjet v Základní umělecké škole na Trhanovském nám., se kterou také 
spolupracujeme. 
 
 



H. Propagace 
 
 Zpráva o preventivních aktivitách na škole je součástí Výroční zprávy ZŠ Hostivař. 
S činností zájmových kroužků a sportovních oddílů se zájemci mohou seznámit na 
nástěnkách v přízemí školní budovy a na webových stránkách školy, resp. příslušných 
oddílů. Gymnastický oddíl má vlastní webové stránky, které jsou hojně navštěvovány. 
Významné úspěchy našich žáků jsou prezentovány formou článků v časopise Hlasatel 
vydávaném MČ Praha 15.  
 
  
  


