Strategie předcházení dalším projevům rizikového chování

Školní strategie předcházení různým projevům rizikového chování vychází z Metodického
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j. 21291/2010-28.
Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje
rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
1. Návykové látky
2. Rizikové chování v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
6. Školní šikanování
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
10. Vandalismus
11. Záškoláctví
12. Krádeže
13. Tabák
14. Krizové situace spojené s násilím
15. Netolismus
16. Sebepoškozování
17. Nová náboženská hnutí
18. Rizikové sexuální chování
19. Příslušnost k subkulturám
20. Domácí násilí
Všechny projevy rizikového chování má škola zpracované v krizovém plánu školy.
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení
a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových
situací osobnosti.
Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a
eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci
včasné intervence nebo krizové intervence.
Aktivity a programy specifické primární prevence jsou zaměřeny specificky na předcházení a
omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:
a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován
rozsah problému nebo rizika
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt
rizikového chování

c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl
zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických
vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.
Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a
osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a
organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné
programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje
osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.
Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy
v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy
pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace,
osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání
konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování
zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů,
zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na
soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti.
Uceleným programem prevence rizikového chování školy je Minimální preventivní program
školy vycházející z potřeb školy.

