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ÚVOD 

Preventivní plán školy (dále jen PPŠ) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu 

žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a prevenci rizikového 

chování. PPŠ je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu „Naše škola“, který vychází 

z příslušného rámcového vzdělávacího programu. PPŠ vychází ze školní strategie primární 

prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.  

Hlavním koordinátorem přípravy, realizace programu a jeho vyhodnocení je školní 

metodička prevence Mgr. Lenka Stejskalová. Na tvorbě a realizaci se podílí celý pedagogický 

sbor. Jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky předmětů podle ŠVP „Naše 

škola“, stěžejní úlohu mají při naplňování PPŠ třídní učitelé. Hlavní odpovědnost za podporu, 

vytváření a realizaci programu má ředitel školy Mgr. Luděk Bílý. 

PPŠ je na základě výsledků evaluace aktualizován a přizpůsoben současnému stavu i 

potřebám školy. 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola Červená Voda je úplná vesnická škola s 1. až 9. ročníkem, v některých 

ročnících máme paralelní třídy, v současnosti máme také jednu přípravnou třídu. Škola se 

nachází ve středu obce mimo hlavní komunikaci, v příjemném přírodním prostředí. Škola je 

dobře dostupná pro dojíždějící žáky. 

Každá třída má svoji kmenovou učebnu.  

Na II. stupni se využívají odborné pracovny PC, F+CH, Př, Z, Aj, Nj, Vv, , cvičná kuchyňka 

a na I. stupni dvě pracovny Aj, v případě potřeby také výše uvedené odborné pracovny na II. 

stupni. Pro všechny školní i mimoškolní aktivity také využíváme prostory školní zahrady. 

K pohybovým aktivitám mají žáci k dispozici tělocvičnu s vlastním hygienickým zázemím, 

otevřené atrium s umělým povrchem, zařízením na košíkovou a dvěma stoly na stolní tenis, 

taneční sál, školní hřiště a také sportovní halu. 

Dále jsou pro výuku k dispozici školní knihovna, školní dílny 

Součástí školy je moderní kuchyň se školní jídelnou, prostory školní družiny. Všichni 

vyučující mají své kabinety, mají možnost scházet se ve dvou sborovnách a v podkroví 

budujeme společenskou místnost. 

Vstupní hala a na ni navazující chodba slouží k informačním účelům pro žáky i veřejnost. 

Žáci využívají především v době poledních přestávek dotykový informační panel, kde mají 

možnost sledovat fotky z e školních akcí, získat informace o tom, kde a jak lze získat pomoc 

při problémech, se kterými se mohou potkat ve škole i mimo ni. 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami a podle finančních možností 

jsou dále modernizovány. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW.  
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Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny 3 počítačové učebny. Ve sborovnách je volný 

přístup k počítačům, kopírce, tiskárně a telefonu. Internet je přístupný ve všech učebnách, škola 

má wifi pokrytí. Ve několika učebnách máme IT tabule.  

Pedagogický sbor školy tvoří ředitel, 2 zástupkyně ředitele, 20 učitelů a 4 vychovatelky 

školní družiny a školního klubu, 11 asistentů pedagoga. Ve škole pracuje výchovný poradce, 

metodik environmentální výchovy, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP, metodik prevence, 

speciální pedagožka a nově školní psycholožka 

Pedagogický sbor úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami (Ústí nad 

Orlicí, Šumperk), OSPODem v Králíkách, se Spolkem rodičů, ZŠ i ZUŠ v Králíkách, org. 

Mimóza v Ústí nad Orlicí. 

Většina žáků je z Červené Vody a přilehlých částí obce. Jelikož jsme rozsáhlá obec, 

z okrajových částí žáci dojíždějí vlakem nebo autobusem. Vyučování je přizpůsobeno dopravní 

obslužnosti obce.  

Do školy chodí také děti cizinců.  Škola vzdělává děti se zdravotním postižením. Pracujeme 

s dětmi se SPUCH, kterých neustále přibývá, a potřebují individuální přístup. Ve škole roste 

počet dětí z neúplných rodin. 

Pro žáky 6. tříd organizujeme adaptační stmelovací pobyt.  

Žáci se účastní olympiád v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, dějepisu a 

v chemické olympiádě. 

Dále se účastníme mezinárodní matematické soutěže KLOKAN a CVRČEK. 

Pořádáme recitační, výtvarnou, vlastivědnou a přírodovědnou soutěž. 

Nedílnou součástí života školy jsou sportovní aktivity – lyžařský kurz, kurz plavání, 

sportovní soutěže, Zátopkovy štafety, běh na lyžích, účastníme se Dne rekordů v Králíkách. 

Nabízíme zapojení do kroužků – sportovních, informatiky, výtvarného, jazykových, 

chemického, kondičních cvičení, vaření, včelařství.  

Ve škole vede kroužky sdružení ANIMO ze Žamberka. 

Tradicí na škole je každoroční pořádání exkurzí a školních výletů. 

V rámci ekologické výchovy – celoročně třídění odpadů a 2x ročně sběr starého papíru.  

Organizujeme také kulturně vzdělávací pobyty v zahraničí – Německo – propagace výuky 

německého jazyka na škole. 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po 

vzájemné dohodě s vyučujícím a v době konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. 

Informace získávají rodiče také na třídních schůzkách a informačních odpoledních a také 

na stránkách školy. Ke komunikaci využíváme také Bakaláře. Pro zlepšení informovanosti 

veřejnosti organizujeme „Dny otevřených dveří“ a další akce pro veřejnost – besídky, trhy 

(velikonoční, vánoční). 

Úzce spolupracujeme se Spolkem rodičů a Radou školy. 
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Velice dobře probíhá spolupráce s obcí, mateřskými školami v obci, ZUŠ a se školami v okolí 

(ZŠ Štíty, ZŠ Králíky – sportovní soutěže, zájezdy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Červená Voda 
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    Červená Voda 341 

    561 61 Červená Voda 

IČO:    70994838 

Zřizovatel:   Obec Červená Voda 

Kontakty:   e-mail: reditel@cvvoda.cz  

Telefon: 465 626 220, 739 640 038, 739 640 041 

    www stránky: www.cvvoda.cz 

Ředitel školy:   Mgr. Luděk Bílý  

Zástupkyně ředitele: Mgr. Iva Vacková 

Mgr. Magda Dvořáčková 

Výchovný poradce:  Mgr. Iva Vacková 

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Stejskalová 

Speciální pedagog:   Mgr. Babeta Krátká 

Školní psycholog:   Mgr. Ivana Mědílková 

Počet pracovníků celkem:  

Počet pedagogických pracovníků: 38 

Počet tříd celkem: 10 

Počet žáků celkem: 287 

Realizační tým PPŠ:  celý pedagogický sbor 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
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Ve škole dobře funguje monitorovací systém problémového chování žáků. Spočívá 

v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků a žákyň ve školním i mimoškolním 

prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné 

závislosti, slabý prospěch, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná porušování 

školního řádu). Tento systém je založen na spolupráci školní metodičky prevence s výchovnou 

poradkyní, speciální pedagožkou, nově i se školní psycholožkou, třídními učiteli a ostatními 

pedagogickými i provozními pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové 

žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení 

konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě a celé škole. 

Školní metodik prevence eviduje výskyt rizikového chování žáků. Spolupracuje se školním 

poradenským pracovištěm, vedením školy i rodiči. Podle závažnosti jednotlivých případů 

postupuje podle doporučených metodických pokynů MŠMT. Ve škole funguje školní 

poradenské pracoviště ve složení: ředitel školy nebo jeho zástupkyně, metodička prevence, 

výchovná poradkyně, speciální pedagožka, školní psycholožka a případně tř. učitel/ka. Schází 

se dle potřeby, většinou jednou měsíčně. Některé případy konzultujeme s pracovníky PPP 

v Ústí nad Orlicí, spolupracuje také s OSPOD v Králíkách. 

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme preventivní programy se společností ACET, opět 

máme domluvenu spolupráci s PPPUO a podle nabídky a financí můžeme využít také Etické 

dílny nebo spolupráci s Poradnou zdraví v Šumperku. Připravujeme také návštěvu 

ambasadorů z projektu Vzpoura úrazům. 

Nová bude spolupráce se se školní psycholožkou Mgr. I. Mědílkovou a pravidelné 

schůzky školního poradenského pracoviště. 

 

3. CÍLE PREVENTIVNÍHO PLÁNU ŠKOLY 

 

V PPŠ Základní školy v Červené Vodě jsou stanoveny tyto dlouhodobé a krátkodobé 

cíle: 

a) Dlouhodobé cíle 

• Základním principem strategie prevence rizikových projevů chování je výchova 

mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování 

a harmonickému rozvoji osobnosti. 

 

• Důsledně a systematicky vést žáky k osvojování norem respektujících identitu 

a individualitu osobnosti, rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu 

druhého člověka, podporovat humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu 

s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.  

 

• Vytvářet prosociální klima školy a pozitivní klima v jednotlivých třídách. 

 

• Soustavně provádět detekci projevů rizikového chování žáků a zajistit odbornou 

pomoc při případném zachycení tohoto chování.  Doporučení a zorganizování 

konzultace rodičů, žáka a psycholožky nebo speciální pedagožky. 



 

8 
 

 

• Podporovat správou hodnotovou a postojovou orientaci žáků. 

 

b) Krátkodobé cíle 

 

• Zprostředkování přednášek, seminářů a besed na témata vztahujících se k prevenci 

rizikového chování žáků. 

• Organizace a realizace preventivních programů ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí, 

společností Acet, organizace adaptačních pobytů pro žáky 2. stupně naší ZŠ. 

 

• Zařazení jednotlivých témat vztahujících se k prevenci rizikového chování do učiva 

jednotlivých předmětů. 

 

• Nabídnout škálu nepovinných předmětů a volnočasových aktivit, které jsou 

realizovány prostřednictvím školy. 

 

• Vedení nástěnky školního metodika prevence, vkládání informaci na školní web, 

které žákům poskytuje důležité informace a aktuální témata z oblasti prevence 

rizikového chování. Znovu upozornit žáky na možnost využití schránky důvěry. 

 

• Poskytování komplexních informací z oblasti prevence rizikového chování pro 

rodiče a žáky prostřednictvím internetových stránek školy, bakalářů. 

 
 
 

4. AKTIVITY PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 

Během školního roku jsou do PPŠ zařazeny a realizovány tyto konkrétní aktivity z oblasti 

prevence rizikového chování: 

a) Aktivity PPŠ určené pro pedagogické pracovníky školy: 

• Seznámení pedagogického sboru s aktuální Preventivním plánem školy a jejich 

zapojení do jeho realizace. 

 

• Pravidelné informování na pedagogických radách o aktualitách z oblasti prevence 

rizikového chování. 

 

• Pravidelné informování na pedagogických radách o činnosti školního metodika 

prevence. 

 

• Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování, 

především školního metodika prevence – pravidelná setkání MP a výchovných 

poradců (Běleč). Studium MP v P-centru v Olomouci. 
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• Seznámení učitelů s metodickými pokyny MŠMT k prevenci rizikových jevů. 

 

b) Aktivity PPŠ určené pro žáky školy: 

 

• Žáci a žákyně mají možnost se účastnit na řadě školních i mimoškolních akcí. Škola 

pravidelně zajišťuje pro žáky divadelní přestavení, koncerty, výstavy, filmová 

představení. 

• Naši žáci se účastní také mnoha sportovních soutěží, pořádají školní turnaje ve 

vybíjené, přehazované, florbalu. Soutěží na Dni rekordů, každoročně se běží 

Zátopkovy štafety. Účastní se branného závodu Memoriál četaře Arnošta Hrada. 

Reprezentují školu v okrskových, okresních soutěžích i soutěžích celostátních. 

 

• Každoročně probíhají také vlastivědné, přírodovědné soutěže. Třídní a školní kola 

pěvecké a recitační soutěže. Škola má tradici v pořádání okresního kola chemické 

olympiády. 

 

• Po vyučování mají žáci 1. stupně možnost navštěvovat 4 oddělení školní družiny. 

Pro žáky 1. i 2. stupně nabízíme odpoledne různé sportovní a zájmové kroužky, letos 

organizované sdružením ANIMO ze Žamberka. 

 

• V prostorách školy jsou také učebny ZUŠ a taneční sál. ZUŠ navštěvují žáci 

v hudebních, tanečních, výtvarných a dramatických oborech.  

 

• Ve škole pracuje také Školní parlament. 

 

 

V jednotlivých ročnících budou ve školním roce 2022/23 realizovány pro žáky tyto aktivity 

vztahující se k prevenci rizikového chování: 

 

Třída 
Název programu    ACET 

Termín 

Název programu PPPUO 

Termín 

P 
Kamarádem být, kamarády mít 

28. 11. 

-- 

1.A 
Kamarádem být, kamarády mít 

28. 11. 
-- 

1.B 
Kamarádem být, kamarády mít 

4.11. 
-- 
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2.A 
Jsme parta 

12. 12 
-- 

2.B 
Jsme parta 

12. 12. 
-- 

3. 
Jsme tým 

28. 11. 
-- 

4.A 
Jsme tým 

19. 12. 
-- 

4.B 
Jsme tým 

19. 12. 
-- 

5. 
Plavba po online moři 

                   4.10. 
-- 

6.A -- 
Adaptační program 

Začátek 6. 9 – 9. 9. 

6.B -- 
Adaptační program 

Začátek 6. 9 – 9. 9. 

7.A 
Kult krásného těla 

Termín bude upřesněn 

-- 

7.B 
Kult krásného těla 

Termín bude upřesněn 

-- 

8.  
Kult krásného těla 

Termín bude upřesněn 
-- 

9. 
Přátelství a láska  

Termín bude upřesněn 
-- 

 

 

Další preventivní aktivity: 

• Nabídka volnočasových aktivit ve škole 

• Exkurze - třídy, celoškolní 

 

 

1. Aktivity školního metodika prevence (ŠMP) 
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• ŠMP je koordinátorem tvorby Preventivního plánu školy a během celého školního 

roku zajišťuje jeho realizaci. Po absolvování aktivit ve třídách konzultuje jejich 

provedení a účinnost s TU, předává informace vedení školy, informuje o 

připomínkách realizátory programů. Pravidelně informuje na pedagogických radách 

pracovníky školy o aktualitách z oblasti prevence rizikového chování a o své 

konkrétní činnosti v této oblasti. Dále spolupracuje s rodiči, výchovným poradcem 

školy a odborníky ze školských poradenských zařízení (PPP Ústí nad Orlicí, 

Středisko výchovné péče UO, SPC UO, SPC Šumperk). 

 

• Setkání ŠMP se zástupci školního parlamentu. 

 

• Připravuje a realizuje adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku 

 

• Vyhledává preventivní programy, zajišťuje jejich realizaci, shromažďuje ohlasy na 

jejich průběh 

 

• Účast ŠMP na třídních schůzkách - po domluvě s TU 

 

• Účast ŠMP na třídnických hodinách 

• Konzultační hodiny ŠMP pro žáky i rodiče 

 

• Vyhledává aktivity vhodné pro realizaci PPŠ, zajišťuje jejich organizaci, realizaci, 

zpětné vazby 

 

• Podílí se na řešení aktuálních problémů z oblasti prevence rizikového chování ve 

škole, účastní se schůzek TU s rodiči. 

 

• Účastní se schůzek školního poradenského pracoviště 

 

• Konzultuje v případě potřeby s TU nebo jednotlivými vyučujícími 

 

 

2. Aktivity PPŠ zaměřené na rodičovskou veřejnost 

V oblasti primární a sekundární prevence jsou školou pro rodiče zajišťovány následující 

aktivity: 

V oblasti primární prevence 

Informační servis pro rodiče:  

• Seznámení s preventivní strategií školy 

• Seznámení se školním řádem 

• Poskytnutí komplexních informací z oblasti prevence rizikového chování 

prostřednictvím webových stránek školy, včetně adresáře poskytovatelů služeb 

s ohledem na tuto problematiku 
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Aktivní formy spolupráce s rodiči: 

• Kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, třídní schůzky, konzultace 

výchovných problémů  

• Školní akce určené pro rodiče a žáky - představení pro maminky, školní akademie, 

vánoční besídky ve třídách, vystoupení dětí ze ŠD, vánoční jarmark 

 

 

Pasivní forma spolupráce s rodiči: 

• Písemná sdělení rodičům 

• Případná distribuce materiálů 

 

V oblasti sekundární prevence 

Odborná pomoc rodičům 

• Poradenství v rámci možností školy – Školní poradenské pracoviště 

 

Zprostředkování odborné pomoci rodičům 

• Zprostředkování odborné pomoci ve školském poradenském zařízení (PPP UO, SVP 

UO) 

 

 

Tento Preventivní plán školy nabývá účinnosti dne 1. září 2022. 

 

 

Červená Voda 1. září 2022      Mgr. Lenka Stejskalová, 

         školní metodik prevence 

 

 

Schválil ředitel školy dne 1. září 2022    Mgr. Luděk Bílý 
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