
  
Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace  

Dolní konec 239, 691 43 Hlohovec, IČO 70982554, tel.: 519 354 107 

 

Programy poradenských služeb ve škole ve školním roce 2021/2022  

 

Primární prevence v rámci školy : 
V letošním školním roce 2020/2021 zůstává základním principem preventivní 

strategie zdravý životní styl všech žáků. Tématem činnosti roku zní Škola, základ života. 

Velkou pozornost věnujeme distanční výuce, online vzdělávání žáků, doučování a vzájemné 
komunikaci. Od roku 2006 jsme byli zapojeni do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního 

zdravotnického ústavu v Praze. Zařazením školy do sítě Zdravých škol se zavazujeme 
dodržovat mnohá kritéria. Osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního 

stylu a chování žáků upevňujeme především v prvouce, přírodovědě, ale také v tělesné 
výchově. Průřezová témata se samozřejmě prolínají do všech výukových předmětů. Jedná se 
o témata Ochrana člověka za mimořádných událostí, Mimořádné události v přírodě, 

Integrovaný záchranný systém a tísňová volání, Dopravní výchova Besip aj. Navíc každým 
rokem uskutečníme pracovní setkání s dětmi na téma vztahy ve třídě, kamarádství nebo 

prevence kouření či drog. Jedná se o pracovníky neziskových organizací Podané ruce, Etické 
dílny, Zdraví dětem. V na jaře 2022 tak čeká na žáky preventivní program Policie ČR se 
zaměřením na dopravu.  

Volnočasové aktivity: 
Spolupráce s Duhovkou Břeclav, organizace kroužků v naší škole. Hra na hudební 

nástroje pod vedením zkušené lektorky rovněž na půdě školy. Lohovčánek, kroužek dětí MŠ 
a ZŠ zaměřený na místní lidové tradice. Spolupráce s Petrklíčem-spolek k podpoře ZŠ a MŠ 

Hlohovec, se zřizovatelem Obcí Hlohovec – kulturní komisí. 

EU peníze školám: 

Projekt s názvem Na cestě ke kvalitě 2. V rámci tohoto programu je organizována a 
financována celá řada projektů, realizace projektů jak mimo školu, tak ve škole. Financováno 

z této dotace a pro žáky zcela zdarma. Projekt zakončen 09/2022. V letošním školním roce 
realizuje z programu Národní plán obnovy doučování žáků po distanční výuce.  

Online programy: 
V návaznosti na distanční a online výuku zůstává široká nabídka online preventivních 
programů, využití v hodinách informatiky prvouky, přírodovědy (např. Dobronauti,…) 

Žáci, učitelé a rodiče: 

 Velmi důležitým prvkem je prohlubování komunikačních dovedností mezi žáky, 
učiteli a rodiči. Vedeme žáky k posilování zdravého sebevědomí, sebeúcty, úcty k ostatním, 
učíme je řešit konflikty a překonávat překážky, se kterými se setkávají. Dále se je snažíme 

motivovat ke smysluplnému trávení volného času. V hodinách předmětů uvedených výše  
předáváme žákům pravdivé informace o návykových látkách a učíme je schopno stem tyto 

látky odmítnout, pokud jim budou nabídnuty. Totéž platí i o tabáku a alkoholu, které žáci 
mnohdy berou na lehkou váhu. Tím, že žáci dostávají pravdivé a ucelené informace v této 
oblasti, si vytvářejí své vlastní postoje. Tak se snažíme v nich podpořit jejich dobré stránky 

osobnosti. Naším cílem je pomoci vytvořit stabilní osobnosti odolné proti stresu a schopné 
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vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi.  V prevenci šikany na naší škole hraje velmi 
důležitou roli práce s třídním kolektivem, budování zdravého klimatu ve třídách a práce 

třídního učitele. K tomu jsou individuální akce tříd s TU. Využíváme zde metody aktivního 
učení, individuální přístup k žákům, diskuse a vzájemné výměny názorů žáků mezi sebou 
pod vedením učitele, společenské hry na stmelení kolektivu.  

Škola a zákonní zástupci žáků: 

 Pro úspěšný vzdělávací a výchovný proces našich žáků během studia na naší škole je 
nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Velmi si vážíme rodičů, kteří pravidelně 
sledují vývoj prospěchu a absence v systému www.edookit.cz  a jsou v kontaktu s třídními 

učiteli. 
Informace o prospěchu a chování žáků mohou zákonní zástupci také kdykoliv v průběhu 

školního roku v rámci konzultačních hodin vyučujících, ale i kdykoli při osobní návštěvě 
školy po předchozí domluvě schůzky. Oceníme i účast na pravidelných rodičovských 
schůzkách. Jsme si vědomi, že časový průběh není vždy plynulý. Důvodem je respekt k 

právu rodičů na soukromý rozhovor s vyučujícím.  

Systém evidence preventivních aktivit:   

 Systém výkaznictví a sběru dat v primární prevenci, On- line systém výkaznictví 
preventivních aktivit. V průběhu školního roku monitoruje MP oblast rizikového chování, 

eviduje všechny uskutečněné preventivní aktivity. SV je nástroj pro shromažďování a 
evidenci minimálního objemu informací o činnostech v uplynulém školním roce a následný 
plán aktivit pro příští školný rok. On- line systém evidence preventivních aktivit (dále jen 

SEPA) https://www.preventivni-aktivity.cz/ 

Třídní kolektiv  
Průměrný počet žáků ve třídách je třináct. Výhodou nižšího počtu žáků je možnost 

vytvářet silnější pozitivní vazby mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Další výhodou je 

větší prostor pro individuální práci s žáky. Menší počet žáků je také dobrým předpokladem                                
pro snazší odhalení rizikového chování. Z rizikového chování se u nás vyskytuje nekázeň, 

vulgarita, neschopnost či nechuť využívat všestranné volnočasové aktivity nabízené školou 
nebo nevhodné využívání volného času. Tady je vždy nejdůležitější úzká vazba s rodiči 
těchto žáků. 

Metodická podpora a poradenská služba s kontakty 

ZŠ a MŠ Hlohovec 519 354 107, 774 493 655 

PPP Břeclav 603 873 593 
Modrá linka důvěry pro děti a mládež 608 902 410, 731 197 477 

Policie ČR Břeclav 974 632 111 
Poliklinika Břeclav – dětský psychiatr 519 303 315        

 

 
Elena Jankovičová, výchovný poradce a preventista, září 2021 
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