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Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová poskytuje základní vzdělání dětem z Dolní 

Radechové, Horní Radechové, Horních Rybníků, Slavíkova, Náchoda. Přibližně polovina žáků tedy 

dojíždí, organizace dne školy je přizpůsobena dopravní obslužnosti. Jsme málotřídní základní škola a 

poskytujeme vzdělání dětem od 1. až do 5. postupného ročníku. Kapacita naší školy umožňuje 

vzdělávat až 72 žáků v 3 třídách. Součástí školy je mateřská škola a školní družina s kapacitou až 30 

žáků.  

  

Vybavenost školy  

Prostory základní školy tvoří jedna budova ve své historické podobě z 19. století. V této budově je 

v přízemí umístěna školní kuchyně, školní jídelna, mateřská škola, v prvním poschodí pak dvě 

kmenové učebny a počítačové učebna, ve druhém poschodí kmenová učebna pro nejmladší žáky a 

školní družina. Za budovou školy mají žáci k dispozici školní zahradu vybavenou herními prvky, 

pískovištěm, klouzačkou apod., které jsou průběžně obnovovány.  

 

Základní škola i školní družina jsou dostatečně vybaveny pomůckami, stavebnicemi a hračkami, je 

však nutné vše pravidelně obměňovat. Škola disponuje v počítačové učebně sedmi počítači, které jsou 

k dispozici všem žákům i dětem z mateřské školy. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi. Celá škola je pokryta Wifi, která umožňuje připojit se k internetu po celém prostoru školní 

budovy a malém prostoru školní zahrady.  
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Žáci naší školy stejně jako děti mateřské školy můžou využít ke svým hrám také volejbalové a 

nohejbalové hřiště Benfika ve správě Sokola v Dolní Radechové, které těsně přiléhá ke školní zahradě. 

Zřizovatel umožnuje našim dětem využívat sportovní halu, která leží přibližně 1 kilometr od budovy a 

fotbalové hřiště umístěné hned za touto halou. Zde probíhá většina hodin sportovní výchovy a větší 

sportovní akce pořádané školou, jinými subjekty, či ve vzájemné spolupráci.  

  
 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty  

 

➢ Již řadu let funguje školská rada (dříve rada školy), která umožňuje zřizovateli i zástupcům rodičů 

uplatňovat své podněty k výchovně vzdělávacímu procesu.  

➢ Velký význam v životě školy má zřizovatel, se kterým škola pravidelně spolupracuje na řadě 

kulturních akcí určených široké veřejnosti 

➢ Škola spolupracuje s místními organizacemi Dobrovolných hasičů, Obecní knihovnou Dolní 

Radechová, místními firmami, podnikateli, živnostníky. 

➢ Několik let rovněž dobře funguje spolupráce s Městskou policií v Náchodě, která u nás ve škole 

beseduje s žáky a pomáhá tak s prevencí rizikového chování.  

➢ Pravidelně jsou ve škole organizovány exkurze, výlety, projektové dny, zotavovací pobyty, 

adaptační pobyty, jejichž účelem je kromě vzdělávání také podpořit zdravé vztahy mezi žáky , mezi 

žáky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky vzájemně a zlepšovat tím 

celkové klima školy.  

➢ Spolupracujeme s odborníky z oblasti prevence sociálně patologických jevů: Pedagogicko – 

psychologickou poradnou v Náchodě, Speciálně pedagogickým centrem Náchod, nově také s Dětským 

krizovým centrem Nomia Hradec Králové, paní psycholožkou Evou Klabanovou a naší školní 

psycholožkou Petrou Liškovou. 

 

OBECNÉ CÍLE PREVENCE NA ŠKOLE  
 

 

Primární prevence rizikového chování je zaměřena na:  

 

 

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

 

 šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus  

 kriminalita, delikvence  

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) 

 závislost na politickém a náboženském extremismu  

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)  

 kyberšikana  

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:  

 

 domácího násilí  

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání  



  
 ohrožování mravní výchovy mládeže  

 kyberšikana 

 

Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi žáky. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence 

byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se dotýká:  

 

a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové 

aktivity)  

b) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence)  

c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie)  

d) oblast rodinné a občanské výchovy  

e) oblast sociálně-právní  

 

 

Hlavní cíle všech pedagogických a výchovných pracovníků:  

 

1. zvyšování odolnosti dětí vůči rizikovému chování a snížení rizik a vlivů, které narušují jejich 

zdravý osobnostní a sociální vývoj  

2. dlouhodobé, komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení 

problémů, spolupráce s organizacemi, úřady, spolky…  

3. nabídnout žákům možnost vyplnit svůj volný čas různými aktivitami  

4. motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální 

bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků  

5. vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání 

sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových 

látek (k tomuto cíli využít různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, 

besed, spolupráce s rodiči…)  

6. vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole  

7. vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žákem  

8. snažit se ovlivňovat rodinnou veřejnost, hledat nové formy spolupráce s rodiči a zapojovat je do 

života školy 

 

Další cíle prevence:  

1. Školní metodik prevence a další vyučující, se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených na 

prevenci rizikového chování, na metodiky preventivní výchovy, netradiční techniky preventivní 

pedagogické práce s dětmi (interaktivní techniky, nácviky praktických psychologických a sociálně 

psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi 

žáky a řešení problémových situací souvisejících s výskytem rizikového chování). S nimi seznámí 

ostatní pedagogické pracovníky.  

2. Školní metodik prevence nabídne a sdílí s vyučujícími materiály a poznatky získané na 

vzdělávacích akcích nebo v praxi  



3. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat publikace, časopisy, DVD, které jsou k dispozici v kabinetu 

nebo u školního metodika prevence. Další publikace, které se touto problematikou zabývají, je možné 

po dohodě s ředitelkou školy objednat.  

4. V tomto školním roce mají žáci možnost navštěvovat pravidelně různé zájmové kroužky se 

sportovním, uměleckým a jazykovým zaměřením. O nabídce zájmových útvarů jsou rodiče 

informováni na třídních schůzkách a na webových stránkách školy.  

 

 

Zájmové útvary:  

PONDĚLÍ 

 

13:00 - 14:30 hodin – Sportovní kroužek(Mgr.Ilšnerová) 

16:30 - 18:30 hodin - Mladý hasič (Martincovi) 

 

ÚTERÝ 

13:00-13:45-doučování 

 

STŘEDA 

 

13:15 - 14:45 hodin - Šikovné ruce pro žáky 2. - 5. ročníku (M.Pražáková) 

15:30 - 16:30 hodin - Kroužek mladých myslivců (manželé Vaňkovi) 

 

ČTVRTEK 

 

13:15 - 14:45 hodin – Doučování AJ (V.Šreitrová) 

 

 

 

5. Školní družina bude nadále poskytovat možnost trávení volného času pro žáky 1. – 5. ročníku. Děti 

se zde mohou zapojovat do různých aktivit, tvorby různých výrobků atd.  Družina je otevřena od 6:45 

– 7:45 hodin a odpoledne od 11:40 – 15:45 hodin.  

6. Žáci se mohou účastnit různých dovednostních, vědomostních a sportovních soutěží ve školních i 

okresních kolech.  

7. V rámci výuky se žáci účastní výletů a exkurzí s estetickým, sportovním, dějepisným, zeměpisným, 

přírodovědným a uměleckým zaměřením a různých divadelních představení. Při všech těchto akcích je 

kladen důraz také na kamarádství, vzájemnou toleranci a pomoc.   

8. Ve výuce jednotlivých předmětů je jako průřezové téma zařazena výchova ke zdravému životnímu 

stylu, preventivní výchova rizikového chování, etická výchova je vyučována jako součást prvouky ve 

třetím ročníku, v ostatních ročnících opět jako mezipředmětové téma.  

9. Na školních nástěnkách zveřejňujeme důležité informace k akcím konaným na téma prevence 

sociálně patologických jevů v jejich široké škále.   

10. Nabízíme žákům besedy, přednášky a exkurze s tematikou rizikového chování.  



11. Soustavně budeme sledovat konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového 

chování, uplatňovat různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.  

12. Žáci mají možnost během polední přestávky strávit čas za příznivého počasí na školní zahradě, za 

nepříznivého počasí ve školní družině (v obou případech s dozorem). 

 

AKTUÁLNÍ CÍLE PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK 
V tomto školním roce je našim hlavním cílem i nadále prohlubovat kladné vztahy mezi žáky. Posilovat 

snahu o toleranci k ostatním a schopnost pracovat v různorodých skupinách (brát ohledy na žáky 

s jinou sociální situací, státní příslušností, rasovou odlišností, apod.) Pomáháme též rozšířit povědomí 

o naší škole pomocí žáků i jejich zákonných zástupců, díky plánovaným akcím kulturním i jiným. 

Snažíme se o nastavení příjemného klima ve třídách, kroužcích, mimoškolních zážitcích a akcích, ale i 

mezi personálem školy. 

ORIENTAČNÍ PLÁN AKCÍ PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK 
 

Celoroční plán školy - školní rok 2022/2023 

SRPEN  

25. 8. 
 I. pedagogická rada – organizace ŠR, PPO, poradenská činnost školy, ŠVP 
a Koncepce ZŠ, školní řád, GDPR, rozvrh, kroužky, Šablony, projekty 

29. 8. Kontrola prostor a vybavení školy  - zaměstnanci ZŠ a MŠ 

30. 8.-31.8. 
Provozní porada všech zaměstnanců 
Školení BOZP pro zaměstnance ZŠ a MŠ Dolní Radechová 

ZÁŘÍ  

1.9. Zahájení nového školního roku 
2.9. Poučení všech žáků a zák. zástupců o BOZP v ZŠ, školním řádu 

6.9. 
I. Školská rada- probrání novinek, celoročního plánu akcí ZŠ, stavebních a 
materiálních úprav v ZŠ a MŠ se zástupci rodičů a zřizovatele 

15.9. Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků-akce, pomůcky 

17.-18.9. Tmelící pobyt pro zaměstnance ZŠ a MŠ-Horní Malá Úpa 

19.-21.9. Adaptační pobyt Orlické hory-žáci 2.-5. třídy 
28.9. Státní svátek 

ŘÍJEN  

3. 10. Zahájení kroužků ZŠ 

6.-10.10. Sběr tříděného papíru 
7. 10. Divadlo 1. a 2. Ročník – abeceda slušného chování 

 Dopravní hřiště Běloves(4. a 5.ročník) 

 Konzultace s psycholožkou 

13.10. Dopravní hřiště – 4. A5. ročník 



21.10. Projektový den ,,Halloween“ 
22.10. Vítání občánků – vystoupení našich dětí na akci obce 

28.10. Státní svátek 

26.-30.10. Podzimní prázdniny 

LISTOPAD  
1.-30.11. Sběr sušených plodů (kaštanů, žaludů) pro místní myslivce 

9.-15.11. Hospitace 

 Návštěva a konzultace s SPC 

 Pedagogická rada 
15.11. Konzultační schůzky jednotlivých tříd 

17.11. Státní svátek 

18.11. Ředitelské volno 

26.11. Kulturní zájezd pro zaměstnance školy-Praha 

PROSINEC  

2. 12. Mikuláš v MŠ od 8:00 hodin, poté v ZŠ 

18.12. Zpívání u stromečku u Obecního úřadu Dolní Radechová 

21.12. Nadílka ve třídách, ŠD a MŠ, třídní besídky 

22.12. Ředitelské volno 

23.12-1.1. Zimní prázdniny 

LEDEN  

6.1. Tři králové-MŠ pro ZŠ 

10.1. Pedagogická rada-prospěch žáků 

 Konzultace s psycholožkou 

17.1. Třídní schůzky 

27.1. Předávání vysvědčení 
28.1.-2.2. Zimní ozdravný pobyt 

ÚNOR  

3.2. Pololetní prázdniny 

17.2. Karneval v ŠD 

20.2-26.2 Jarní prázdniny 

BŘEZEN  

3.3. Projektový den-Jaro 

 Návštěva a konzultace s PPP 
17.3. Návštěva knihovny 

 Konzultace s psycholožkou 

DUBEN  

6.4-10.4. Velikonoční prázdniny 

 Zápis do prvního ročníku 

 Návštěva knihovny 

13.4. Plavání I. 
 Den země- projektový den 

20.4. Plavání II. 

27.4. Plavání III. 

  Čarodějnice-projektový den 
KVĚTEN  

4.5. Plavání IV. 



 Zápis do MŠ 
9.5. Pedagogická rada - prospěch žáků 

16.5. Konzultační schůzky se zák. zástupci 

11.5. Plavání V. 

18.5. Plavání VI. 
25.5 Plavání VII. 

26.5. Ukončení bodovaného programu v ŠD-závěrečná hra pro celou ZŠ 

ČERVEN  

2.6. Den dětí 
1.6. Plavání VIII. 

4.6.-9.6. Letní škola v přírodě 

 Dopravní hřiště Běloves(4. a 5.ročník) 

14. 6.  Pasování na čtenáře 

15.6. Plavání IX. 

22.6. Plavání X.- závěrečné 

26.-29.6. Pěší výlety jednotlivých tříd 

 Pasování na prvňáky MŠ 

26.-29.6. Úklid tříd, učebnic, sešitů 

30.6. Vysvědčení 

                

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 
 

SRPEN  Připravit Minimální preventivní program  

 

Připravit adresář organizací zabývajících se 

prevencí rizikových jevů, inovovat 

informace o důležitých telefonních číslech 

(linky důvěry apod.) – na nástěnku pro 

rodiče a žáky  

 

ZÁŘÍ  Ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

zkontrolovat zařazení různých oblastí 

preventivní výchovy do učebních plánů 

jednotlivých předmětů  

 

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování 

varovných signálů spojených s možností 

rozvoje rizikových jevů (v průběhu celého 

školního roku)  

 

ŘÍJEN    

LISTOPAD  Účast na setkání s okresním metodikem 

prevence sociálně patologických jevů  

 

PROSINEC   

LEDEN  Informovat žáky a rodiče o preventivních 

aktivitách školy (také průběžně na 



rodičovských schůzkách) 

 

ÚNOR  Zkontrolovat vybavení školy odborným a 

metodickým materiálem a dalšími 

pomůckami  

  

BŘEZEN  Zajistit aktivitu na téma poskytování první 

pomoci  

DUBEN  Aktualizovat webové stránky (sekce 

prevence rizikových jevů (také průběžně 

celý rok)  

  

KVĚTEN  Účast na poradě s okresním metodikem 

prevence rizikových jevů  

ČERVEN  Vyhodnotit efektivitu jednotlivých 

preventivních aktivit a MPP  

METODY A FORMY PRÁCE 
 

Prevence rizikového chování je zakotvena ve školním řádu, v osnovách a ŠVP, další preventivní 

působení je uskutečňováno pomocí různých akcí školy. Mezi nespecifickou primární prevenci patří 

veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování žáků. 

Patří sem zejména smysluplné využití volného času.  

a) Naše škola nabízí dětem množství zájmových kroužků se sportovním, jazykovým, uměleckým a 

dalším zaměřením.   

b) Do výuky jednotlivých předmětů je začleněna výchova ke zdravému životnímu stylu. Tato témata 

se prolínají naskrz učivem.   

c) V rámci výuky se žáci mohou účastnit různých  dovednostních, vědomostních a sportovních 

soutěží, které mají za cíl podpořit zájem žáků o vyučované předměty a prohlubovat jejich znalosti a 

dovednosti. Učitelé pro žáky organizují řadu exkurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a 

uměleckým zaměřením a různých divadelních i hudebních vystoupení. V průběhu školního roku 

probíhají třídní či školní projekty.   

d) Snaha o osvojování pozitivního chování mezi žáky se projevuje i v různých formách a metodách 

práce učitelů ve výuce. Více začleňují do výuky skupinovou práci a prvky osobnostní a sociální 

výchovy. Vyučující se účastní kurzů a seminářů, kde se seznamují s novými metodami práce.  

Specifickou primární prevenci zahrnují aktivity, které se zaměřují konkrétně na předcházení a 

omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. 

a) Žákům jsou nabízeny besedy, přednášky a exkurze s touto tematikou. Jedná se například o setkání 

s Hasičským záchranným sborem ČR, odbornými lékaři, zástupci ČČK, pedagogicko-psychologické 

poradny, finanční odborník, IT odborník a další odborníci a odborná zařízení.   

b) Žáci jsou informováni o různých tématech rizikového chování formou nástěnky, která je k tomuto 

účelu zřízena.  



c) Rovněž do výuky některých předmětů je zahrnuta preventivní výchova rizikového chování. Cílem 

není pouze seznámit žáky s určitým rizikovým jevem, ale vést žáky k sebevědomí, správnému 

sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k 

dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, vytvářet u nich pozitivní 

sociálně psychologické dovednosti.  

d) Výchovný poradce, metodik prevence, v méně případech i ostatní vyučující se vzdělávají v oblasti 

prevence rizikového chování.  

Sekundární prevence 

Při podezření na rizikové chování se snažíme získat co nejvíce objektivních informací na základě 

pozorování žáků, třídních kolektivů, rozhovorů s jednotlivými žáky, s jejich rodiči, případně pomocí 

dotazníků. K řešení problémových situací využíváme služeb paní psycholožky Petry Liškové. 

Třídní učitelé se snaží zařadit aktuální problém do výuky - formou diskuse se žáky, 

prostřednictvím sociálně psychologických her, her ke snížení agresivity apod. Další 

možností je přizvat si odborné pracovníky – Policii ČR nebo městskou policii, která s dětmi 

beseduje o trestní zodpovědnosti mládeže, o kriminalitě mládeže, návykových látkách, nebo 

profesionály z PPP, kteří se třídou opakovaně pracují apod. Není-li v možnostech školy 

pomoci ohroženým žákům, doporučujeme rodičům navštívit odborné poradenské 

pracoviště. 

ZAŘAZENÍ OKRUHŮ TÝKAJÍCÍCH SE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

DO TÉMATICKÝCH PLÁNŮ  
 

 

Okruhy prevence rizikového chování ve vyučovacích předmětech – 1. stupeň 

 

 

Předmět 

 

Učivo 

 

Svět kolem nás 

 

Člověk mezi lidmi (podobnost a odlišnost lidí, 

barva pleti, intolerance) 

 

 

Člověk a zdraví (zdravý životní styl, kouření 

ohrožující zdraví 

 

 

Tělesná výchova 

 

 

Hygiena TV (oblečení, dýchání, relaxace, pohyb) 

 

Přírodověda 

 

 

Režim dne, první pomoc, výživa a zdraví 

 

Vlastivěda 

 

 

Národnostní menšiny v ČR, soužití, rasismus 

 

Informatika 

 

Patologické hráčství, kyberšikana 



 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ 
 

Hodnocení efektivity primární prevence je dosti obtížné, poněvadž její výsledky nejsou objektivně 

měřitelné. Mezi hlavní způsoby hodnocení patří:  

 

 dotazníky (pro žáky, učitele, rodiče)  

 rozhovor se žáky  

 rozhovor s rodiči (třídní schůzky, konzultační hodiny, výchovná komise)  

 rozhovor s ostatními kolegy  

 slohové práce (hodiny českého jazyka, etická výchova)  

 kvantitativní hodnocení (počet řešených případů) EGISLATIVNÍ VÝCHODISKA 
 

Zákony:  

561/2004 Sb. (Školský zákon)  

379/2015 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)  

274/2008 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné 

péči ve školských zařízeních)  

309/2008 Sb. (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí)  

259/2008 Sb. (Zákon o rodině)  

124/2008 Sb. (Zákon o návykových látkách) 

274/2008 Sb. (Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami)  

183/2017 Sb. (O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)  

 

Metodické pokyny:  

Metodický pokyn 2016, Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních  

Č. j.:22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních  

Č. j.: 21291/2010- 28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních  

Č. j.: 20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních  

Č. j.: 24 246/2008-6 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení  

Č. j.: 10 194/ 2002-14 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví  

Č. j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance  

Č. j.: 25 884/2003 Informace o spolupráci 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.: 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT  

Vyhlášky:  

317/2005 Sb. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  



72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

FINANCOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 
 

 
Akce a činnosti pořádané v rámci primární prevence jsou financovány z následujících zdrojů:  

 

 rozpočet školy (pomůcky a materiály, některé přednášky, odměny v soutěžích)  

 rodiče žáků (kroužky, jednorázové akce žáků, školní výlety, lyžařský a plavecký výcvik)  

 finanční dary sponzorů  

 věcné dary sponzorů (odměny v soutěžích)  

 další podpora zřizovatele 

 

KRIZOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ DOLNÍ RADECHOVÁ 
 

ZŠ a MŠ Dolní Radechová, okres Náchod, má zpracovaný krizový plán školy, který podrobně 

stanoví postup v případě zjištění rizikových jevů.  

ZÁVĚR 
 

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu 

povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, nepedagogičtí pracovníci školy, 

žáci, zákonní zástupci a odborná veřejnost.  

V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z 

oblasti prevence rizikového chování s výcvikem v sociálních dovednostech dětí. Preferovat 

přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program 

musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když 

všichni zúčastnění budou vidět smysluplnost své práce. Toho chceme dosáhnout dobrou a 

pravidelnou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v 

případě pomoci. 
 

V Dolní Radechové dne 2. 9. 2022 


