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1. Současný stav problematiky 
 

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v 
realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se 
účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole 
České školní inspekce. 

 
Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci 
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější 
skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, 
poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), 
naslouchat jejich problémům  a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.  

 

Hlavní aktivity  

 
- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických  pracovníků v metodikách preventivní 
výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a 
sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních 
vztahů mezi žáky a řešení problémových situací, 

- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí 
preventivní výchovy do výuky, 

- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny žáků, zaměřeného na 
podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, 

- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků, 

- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu, 

- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu 
patologických jevů  a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení 
ohrožených žáků, 

- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé 
rizikové skupiny žáků, 
 
- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných  
 poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy 
 
A) Stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření 
 
Vztah učitel – žák 
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude 
respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává 
důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení 
problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, 
výchovným poradcem, ad. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází 
k celkové a jednotné podpoře žáka.  
 



  3 
 

Skupinová práce 
Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích i ve skupinách.  Učitel věnuje pozornost 
spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky 
skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel 
podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, 
naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například 
vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, 
sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.  
 
Celoškolní projekty 
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Žáci se 
navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany 
starších žáků vůči mladším.  
 
Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 
Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 
nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je 
podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím 
práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní 
síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.  
 
Komunikace s rodiči, veřejností 
Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit 
i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe 
tak chápou potřeby svých žáků ve škole. 
Rodiče každého žáka obdrží informace prostřednictvím žákovských knížek, které budou obsahovat 
nezbytná telefonní čísla. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář 
nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby 
se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřily. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně 
reagovat. 
 
Pedagogická diagnostika  
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a 
vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se 
zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných 
institucí (PPP, SVP aj.)   
 
Řešení přestupků 

Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách 
školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i 
další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou 
navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím 
opatřením na úrovni: žák, učitel, výchovný poradce, vedení školy, rodič 

1. individuální pohovor se žákem  

2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise  

3. doporučení kontaktu s odborníky  

4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě  

5. v případě dealerství oznámení Policii ČR  
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Zveřejnění informací 
 
Informace budou zveřejňovány na nástěnkách vhodně rozmístěných v budově školy. Informace 
obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k 
tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu 
šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy 
vhazovanými do schránky důvěry. 
  
Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je školní knihovna a videotéka u 
výchovného poradce. Během školního roku bychom ji rádi doplnili o několik aktuálních titulů.  
  
Program bude propagován a zveřejňován ve školním časopise, na školních webových stránkách a 
podle možností i v regionálním tisku. 
 
2. Personální zajištění prevence 

Výchovný poradce 
 
Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. 
Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, 
kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  Učitelé informují 
výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka 
(osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu 
s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce 
navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace 
s žáky, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, 
linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – 
SPC, PPP, SVP. 
 
Metodik prevence 
 
Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty 
k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. 
Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje 
průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 
 
Pedagogové 
 
Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 
principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na 
pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují 
opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 
osobních setkání a dalších možností komunikace. 
 
 
Ředitel školy.  
 
Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a 
dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě 
potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů 
apod.  
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B) Stav dětí ve vztahu k patologickým jevům 
 

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou využívány dotazníkové 
metody, práce třídních učitelů a připomínky žáků. 

 
3. Potřebnost projektu 
 
Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen 
pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve 
společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou 
to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské 
instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, 
podnikatelské subjekty apod.   
 
Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány: 

• nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek 
• nedostatečné využití stávající legislativy  
• nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti 
• vysoká společenská tolerance k legálním drogám 
• mobilní telefony, Internet 
• liberalizace drogové politiky 
• absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví 
• podceňování primární prevence 
• prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost 

žáků 
• prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách 
• neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí) 
• nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence 
 

 
4. Cíle projektu 
 
a) dlouhodobé 
Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období 2007-2010 jsou: 

• výchova ke zdravému životnímu stylu 
• rozvoj a podpora sociálních kompetencí  
• funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a 

víceleté financování projektů primární prevence. 
 

b) střednědobé 
• Vytváření a distribuce metodických materiálů 
• Zapojování rodin do života škol 
• Proškolení školního metodika v rámci specializačního studia školních metodiků prevence 

podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním 
růstu 

• Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů 
• Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence sociálně 

patologických jevů 
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Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování 
a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

• s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 
• schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí 
• přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 
• schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 
• s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 
• podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 
c) krátkodobé 

• Zmapování potřeb v oblasti primární prevence  
 
 
Prevence sociálně patologických jevů u žáků zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: 
a) násilí a šikanování, 
b) záškoláctví, 
c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 
d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 
e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 
f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů 

a dalších látek, 
g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), 
h) diváckého násilí. 
i) komerčního sexuálního zneužívání dětí, 
j) syndromu týraných a zneužívaných dětí 
k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 
 
 5. Vymezení cílové skupiny 
 
Strategie je zaměřena především na všechny žáky 1. - 9. ročníku Základní školy praktické a dále i 
na žáky ZŠ speciální a žáky PrŠ, se zvláštním přihlédnutím k žákům ze sociálně slabšího a málo 
podnětného rodinného prostředí, žákům s nedostatečným prospěchem a s některými typy 
specifických poruch chování. 
 
U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím 
pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány 
k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, 
metodik prevence. 
 
Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám 
rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je 
pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a 
kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.   
 
 
6. Způsob realizace 
 
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou 
 
• zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní 

orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 
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• posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

• vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 
zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez 
strachu a nejistoty 

• formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, 
mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

 
Klíčové vyučovací oblasti jsou 
• oblast přírodovědná  

(např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.)  
• oblast zdravého životního stylu  

(např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.)  
• oblast společenskovědní  

(proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se 
sociálním prostředím apod.)  

• oblast rodinné a občanské výchovy  
(postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na 
život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v 
oblasti prevence drog atd.)  

• oblast sociálně právní  
(právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)  

• oblast sociální patologie  
(postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, 
rasismus apod.) 

 
Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 
Rodinná a zdravotní výchova 
Příprava pokrmů 
Občanská nauka 
Přírodopis 
Člověk a jeho svět 
Český jazyk 
Výtvarná výchova a výtvarné soutěže 
Tělesná výchova 
Chemie 
Sport a zdraví 
 
7. Znalostní kompetence žáků 
 
1. –  3. ročník 
 
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, 

zneužíváním léků 
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu 
- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu 
- mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů 
 
3. –  5. ročník    
 
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 
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- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý 
životní styl 

- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví 
- znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 
- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc 
- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 
- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 
- ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva 
- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, 

zastrašování aj.), je protiprávní 
- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 
 
6. – 9. ročník 
 
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 
- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám 
- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem 
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly 
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů  
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy  
- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální 
- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 
 
- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 
- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci 
- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 
- ví, že zneužívání dítěte je trestné 
- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek 
- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít 
- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální 

zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení 
- dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) 
- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 
 
 
8. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 
 
Program je zaměřen na: 
1. – 5. ročník 
 
• společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 
• zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
• zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
• vnímání individuálních odlišností žáků mezi sebou a přijímání těchto jevů 
• nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
• rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou 

komunitního kruhu) 
• rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 



  9 
 

• navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě  
• osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení 

základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami  
• základy etické a právní výchovy  
• zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení  
• všestranný rozvoj osobnosti žáka  
• soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech  
• důraz na spolupráci s rodiči  
• široká nabídka volnočasových aktivit  
• ekologická výchova  
• návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích 

výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech  
 
 
6. – 9. ročník  
Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací 
– střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků víceletá a příchod 
nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. 
 
Obsah programu: 
• vzájemné poznávání účastníků 
• vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
• stanovení pravidel soužití třídní komunity 
• formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se 

rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku 
různých typů závislostí apod. 

• začlenění nových žáků do komunity třídy 
• trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 
• trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
• zvládání náročných fyzických duševních situací 
• umění vyrovnat se s neúspěchem 
• upevňování vztahů v komunitě vrstevníků 
• rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
• nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 
• nácvik řešení zátěžových situací 
• zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání 

alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) 
• přehled životních rizik 
• společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.) 
• modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 
 
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci   
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a 

způsobů chování  
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s 

Policií ČR a městskou policií)  
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  
• na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou 

pozornost prevenci kouření.  
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• dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie  
• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování 

vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)  
• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie  
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, atd.  
• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 

školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, atd.)  
• nabídka volnočasových aktivit  
• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  
• ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy ekologické výchovy, 

zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a 
umělohmotných vršků, třídění odpadu apod.)  

• školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve 
škole. 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence   
• nabídka propagačních materiálů o drogách  
• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami  
• na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na 

diskotékách  
• informovanost občanů prostřednictvím školního časopisu o programu školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu  

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové ankety, 
práce třídních učitelů, připomínky žáků, schránka důvěry, školní Vrba na webových stránkách, 
hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v  případě potřeby je přizvána 
pracovnice PPP nebo pracovník K – centra či SVP. 

 
 
9. Měření efektivity programu 
 

Kvantitativní hodnocení MPP  

za školní rok: 2008/2009 
Škola: ZŚ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Jana Palacha1534, Most   

Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň, PrŠ):  
Alena 

Niklová 
 

Počet žáků, studentů: 301  

% zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 30%  

% žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 70%  

% žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 50%  

   

I. ŽÁCI   

   

A. Aktivity pro žáky: ano ne 

   

1. ve výuce: SŠ technická, Most Velebudice- polytechnická výchova – celoroční ano  
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práce žáků 9. tříd v dílnách tohoto učiliště 

2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): ano  
● přednášky: „Sex, AIDS a vztahy“ ACET RNDr.J.K´´oning. Doc.MUDr. J. 
Hamanová, Mudr. Kovář – Sex ano, děti ne. Dyáda – SVP – Život není legrace, 
šikana, o mezilidských vztazích, sexuální výchova. 

ano  

● besedy: PČR – Šikana  
             -  s náboráři učilišť 
             - s preventistkou MP Most- pí. Kozlovou 

ano  

● komponované pořady:   ne 
● jiné kulturní akce k PP: Svět očima dětí- soutěž Ministerstva vnitra – Kdo nám to 
tu ničí, Nebezpečí na síti, Kdo je cizí není špatný 

ano  

3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): ano  
● v rámci řešení výchovných problémů: - přednášky výchovné poradkyně ve 
třídách; výchovné komise pro rodiče a žáky 

ano  

● v rámci řešení SPU: besedy – SVP Dyáda ano  
● téma závislosti (návykové látky): Umění se rozhodnout – MP; dotazník „drogové 
závislosti“ – 7.-9.tř. ZŠP 

ano  

● šikana (sociální klima třídy): Šikana – MP, Police ČR; sociometrické testy - TU ano  

● PP kriminality: Přestupek a trestný čin MP ano  

● téma tolerance: preventistka MP Most pí. Kozlová ano  

● téma násilí: preventistka MP Most pí. Kozlová ano  

● záškoláctví: preventistka MP Most pí. Kozlová; výchovná poradkyně; TU ano  

● sekty: preventistka MP Most pí. Kozlová; TU ano  

● extrémismus:   ne 

● rasismus: preventistka MP Most pí. Kozlová; TU ano  

● jiné: školní časopis ano  

4. dlouhodobé programy PP:  ne 

● projekt Občan:  ne 

● projekt Zdravá škola:  ne 

● projekt Zdravý životní styl: ano  

● projekt Kouření a já: ano  

● projekt Dokážu to: ano  

● jiné:   

5. účast v projektech (grantech):   

● projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů:  ne 

● projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů:  ne 

● MŠMT  ne 

● jiný zdroj: Polytechnická praxe- 8.-9. ročníky – profesní příprava ano  
 
B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): ano ne 

   

1. poskytování informací:   

● přednáška ano  

● beseda ano  

● konzultace ano  

● osvětový materiál ano  
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● videoprojekce ano  

● filmové představení ano  

● jiné   

2. prožitkové programy:  ne 

3. pobytové akce: ano  

4. peer programy: ano  

5. aktivní učení v modelových situacích: Týden zdravé výživy ano  

   

C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP:   

   

1. nabídka 1 2 3 4 5 

2. dostupnost 1 2 3 4 5 

3. splňuje nabídka potřeby žáků? 1 2 3 4 5 

Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší 
 

II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP 

 

A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok : 2008/2009): 
 

TYP ŠKOLENÍ Organizátor 
Délka trvání 
(počet hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 
prevence 

výchovný 
poradce 

ostatní 

Národní vzdělávací osnovy (PdF)      

K problematice drog      

Výchova k toleranci      

K problematice šikany Ped. centrum 8 hodin  ano  

Zdravý životní styl (Janíkovi)      

Sebeúcta      

Komunikace      

Podané ruce o.s.      

Jiné 
Občanské sdružení 
Život bez závislosti 

6 hodin ano ano  

 
B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne 

   

● výchovným poradcem ano  

● třídními učiteli ano  

● vedením školy ano  

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy ano  
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● je ŠMP současně výchovný poradce?  ne 

   

C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: ano ne 

(má:)   

● místnost pro konzultace s žáky a rodiči ano  

● vymezené konzultační hodiny  ne 

● k dispozici odbornou literaturu ano  

● přístup k vyhláškám MŠMT ano  

● přístup k PC ano  

● přístup k internetu ano  

● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání ano  

● možnost předávat informace pedagogickému sboru ano  

   pokud ano, jak často:   

   jednou za měsíc ano  

   jednou za 3 měsíce   

   jednou za 6 měsíců    

   jednou za rok   

   

D. ŠMP se přímo účastní: ano ne 

   

● mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole ano  

● řešení sociálně-patologických jevů na škole ano  

● spolupráce s odbornými zařízeními ano  

● jednání s rodiči ano  

● spolupráce s okresním metodikem ano  

   
 
 
E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP  Celkem 

 ano ne věk: případů: 

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin ano  13 - 15 2 

záškoláctví ano  10 - 15 30 

šikana ano   8- 15 5 

poškozování majetku ano  13 - 15 1 

fyzické napadení spolužáka  ne   

výchovné problémy ano  8 - 15 12 

jiné     

 

III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP ano ne 

   

● rodiče jsou informováni o strategii MPP   

1. aktivní spolupráce s rodiči: ano  
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● přímá účast v MPP  ne 

● školní akce určené pro rodiče s dětmi ano  

● přednášková činnost (besedy pro rodiče)  ne 

● účast ŠMP na třídních schůzkách ano  

2. pasivní spolupráce s rodiči: ano  

● písemná sdělení rodičům ano  

● informační letáky ano  

● jiné (jaké?): dotazník: Klima školy ano  

   

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI   

   

využíváme: ano ne forma spolupráce: 

PPP ano  
Setkání metodiků - školení, zajišťování 

přednášek 
SVP ano  přednášky; spolupráce s vých. poradcem 

Policie ČR ano  Besedy 

Městská policie ano  Besedy, přednášky 

OHS ano  Projekt -Týden zdravé výživy 

OSPOD (OPD) ano  
Záškoláctví, skryté záškoláctví, výchovné 

problémy 
SPC ano  IVP pro integrovaníé žáky 

Orgány státní správy ano   Magistrát města Mostu, ÚP - besedy 

Odborníci ano  preventistka pí. Kozlová 

Nestátní zařízení  ne  

Jiné (jaké): ano  Probační a mediační služba 

   

V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP   

   

A. Využívám metod hodnocení:   

1. rozhovory s žáky, rodiči, učiteli 

2. dotazníky pro žáky, rodiče, učitele 

3. počty výchovných komis a jejich účinek 

4. počty případů řešených na základě porušování soc. patologických jevů 

5. písemné hodnocení – nástěnka prevence 
   
B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 

Podařilo se: 

1. snížit výskyt šikany mezi žáky, omezilo se kouření žáků ne WC 

2. provádět celoročně výchovu ke zdravému životnímu stylu 

3. předat informace o problematice soc. pat. jevů ve škole všem žákům – zvýšení teoretických vědomostí 
 
Nepodařilo se: 
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1. snížit záškoláctví 
2. výchovné problémy žáků – drzost, provokování, porušování škol. řádu 
3. zabránit šikaně v některých třídách 
4. Aktivizovat rodiče žáků v oblasti prevence a spolupráce při řešení SPJ     
 

 
C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:  

 
1. zaměřit se více na předcházení záškoláctví, šikaně, používání návykových látek (alkohol, kouření) 
2. větší spolupráce s rodinou žáků s výchovnými problémy 
3. zapojit všechny žáky a učitele do realizace MPP 
4. Navázání spolupráce s nestátními organizacemi 
5. Využití grantů na DVPP v oblasti SPJ 
D. Klady a zápory při realizaci MPP: 
 
Kladné připomínky: 
1. dostatek akcí a besed pro žáky – velká účast 
2. zájem žáků o problematiku soc. pat. jevů 
3. snaha některých žáků i učitelů o zlepšení klima ve třídách i ve škole 
Záporné připomínky: 
1. malý zájem rodičů  
2. malá účast některých tříd na realizaci MPP 
3. nepříliš velká snaha žáků zapojovat se do volnočasových aktivit 
 
 
 
 

10. Vyhodnocení preventivní strategie 
 
 
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 
 
V září 2009 nastoupilo do ZŠ speciální 4, do ZŠ praktické 6 prvňáčků. Do 1. ročníku PrŠ  bylo 
přijato 11 žáků. Celkový počet žáků v září na jednotlivých školách: (284) 
ZŠ speciální:    62 
ZŠ praktická: 204 
PrŠ:                  18 
Během školního roku bylo přijato dalších 40 žáků a odhlásilo se 23 žáků. Celkový počet žáků 
v červnu: (301) ZŠ speciální:   65 
                         ZŠ praktická: 222 
                         PrŠ:                  14 
Většina žáků je z Mostu, 38 žáků dojíždí. 
V PrŠ ukončili vzdělávání závěrečnou zkouškou 3 žáci a 4 žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 
rok ze zdravotních důvodů a s ohledem k jejich postižení. 
 
Výsledky prospěchu a chování žáků: 
prospělo s vyznamenáním: 67 žáků 
neprospělo: 6 žáků 
uděleno pochval: 67 
2. stupeň z chování: 24 žáků 
3. stupeň z chování: 2 žáci 
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Vychází: 51 žáků, z toho 4 žákům byla prodloužena školní docházka, ze 47 vycházejících žáků  
bylo přijato 39 do odborných učilišť, 8 žáků se zaeviduje na ÚP. 
 
Integrovaní žáci: v letošním školním roce jsme měli 46 integrovaných žáků; spolupráci 
s příslušnými SPC zajišťovala zástupkyně Bedrnová. K těmto žákům bylo přiděleno 14 asistentů 
pedagoga + 3 AP z ÚP na VPP. 
Za celý školní rok provedlo vedení školy 64 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné větší 
nedostatky. Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo 49.  
 
Během školního roku pracovaly na škole 3 metodická sdružení – MS ZŠS pod vedením pí.uč. 
Gregorové; MS 1.-5. ZŠP pod vedením pí.uč. Žižkové, a MS 6.-9.ZŠP + PrŠ pod vedením pí.uč. 
Remutové. MS se scházela operativně, projednávala důležité školské dokumenty, vnitřní záležitosti 
školy, tematické plány v jednotlivých ročnících, plánovaly se vzájemné hospitace, předávaly se 
poznatky ze školení, projednávalo se využívání a výběr pomůcek, používání učebnic a pracovních 
sešitů, připravovaly se projekty a akce školy apod. Společná MS ZŠP a  PrŠ  řešila výchovné 
problémy žáků, prevenci šikany a patologických jevů. 
 
Program Bakalář: v letošním školním roce bylo poprvé tisknuto vysvědčení  pod vedením 
zástupkyně Brunnerové v program Bakalář, který je součástí matriky školy a vede celou 
pedagogickou dokumentaci.  
 
Výchovné poradenství: výchovná poradkyně pí.uč. Průšová řešila ve spolupráci s učiteli, rodiči a 
pracovnicemi OPD výchovné problémy žáků, nedochází, neomluvené hodiny a přestupky proti 
školnímu řádu; proběhlo celkem 49 výchovných komis a byly nově zavedeny následné výchovné 
komise, kde se kontrolovala přijatá opatření; spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných 
problémů některých žáků a besed pro žáky 7. – 9 tříd; zajistila pro žáky 9. tříd praxi ve SŠ 
technické Velebudice v rámci přípravy a výběru učebního oboru; organizovala pro vycházející žáky 
návštěvy, exkurze a besedy s náboráři vybraných učilišť, návštěvu ÚP pro žáky 8. a 9. tříd a PrŠ 
v rámci výběru povolání a orientace na trhu práce, návštěvu burzy učilišť Sokrates; v rámci svých 
konzultačních hodina také spolupracoval s rodiči vycházejících žáků při výběru vhodného učiliště; 
spolupracovala s preventistkou Městské policie v rámci besed pro žáky na téma kriminalita 
mládeže, šikana, právní vědomí apod. i v řešení zvláště závažných případů, které se týkaly hrubých 
přestupků žáků; vedla schůzky společných MS ZŠP a PrŠ, která řešila aktuální výchovné problémy 
žáků, prevenci šikany a patologických jevů.  
 
Prevence sociálně patologických jevů: školní metodik prevence pí.uč. Niklová organizovala pro 
žáky nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i sexuální výchovy a prevence 
sociálně patologických jevů, při výběru besed a přednášek využívala nabídku PPP, Městské policie, 
SVP a nově i realizačního týmu projektu E – Bezpečí, do kterého se škola zapojila; společně 
s výchovnou poradkyní zpracovala minimální preventivní program; během školního roku 
organizovala projekt „Kouření a já“a projekt „Bezpečná škola“, který se zabývá tematikou sociálně 
patologických jevů, pro 1. i 2. stupeň ZŠP byly zpracovány tematické okruhy z oblasti bezpečného 
chování, šikany, kriminality páchané dětmi a mládeží a základů právního vědomí – jde o cílenou 
prevenci s pevnými tématy pro jednotlivé ročníky; žáci 7. – 9. tříd ZŠP vyplnili dotazník, jehož 
cílem bylo zjištění vztahu 13-17 letých žáků k alkoholu, kouření a drogám; paní učitelka zpracovala 
a přihlásila školu do projektu na téma „ Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prevence soc. pat. 
jevů“, které je pro ped. doporučeno Metodickým pokynem MŠMT. Dle Metodického pokynu 
MŠMT k primární prevenci soc. pat. jevů bylo řešeny a zapsány 2 případů, které se týkaly ničení 
majetku a kouření; příspěvky preventistky se objevují i v každém vydání školního časopisu a každý 
měsíc je obměňována i nástěnka primární prevence, kde se objevují příspěvky našich žáků; během 
školního roku se aktivně využívala nabídka DVD a VHS z oblasti drogové i sexuální výchovy 
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Environmentální výchova: koordinátorka pí.uč. Hofferová organizovala environmentální výchovu 
dle ročního realizačního plánu, který byl rozdělen po měsících s různými tématy /Třídění odpadů ve 
škole, Zvířata v Africe, Podzim ve škole, Vánoce ve škole, Ptáci v zimě, Zdravá výživa, Voda a my, 
Naše planeta Země, Přírodní společenstva, Poznáváme náš kraj/. 
V měsíci září se naše škola zapojila do projektu Les ve škole – škola v lese pořádaný Sdružením 
TEREZA v Praze a do projektu Recyklohraní, který pod záštitou MŠMT pořádají společnosti EKO-
KOM,  Ecobat a Asekol. V projektu Les ve škole – škola v lese jsme dosáhli velkého úspěchu. Naše 
závěrečná zpráva byla vybrána jako nejlepší v kategorii mírně pokročilých a pět žáků se za odměnu 
zúčastnilo Lesního setkání v Domašově nad Bystřicí. V projektu Recyklohraní jsme v 1. pololetí 
skončili na druhém místě v Ústeckém kraji. Všechny úkoly v projektu jsme splnili a získali 
prozatím 1760 bodů. Sebrali jsme celkem 55 kg vybitých baterií a 29 kg elektrozařízení. V příštím 
školním roce budou tyto projekty pokračovat. 
 
ZÁŘÍ – Třídění odpadů ve škole 
Vznikla Ekohlídka složená ze šesti žáků devátých tříd. Kontrolovala třídění odpadu ve třídách a 
pomáhala koordinátorovi ekologické výchovy. Pokračoval roční projekt Hřbitov odpadků. Sedm 
tříd se zapojilo do školního projektu -Třídíte odpady? V tomto projektu si učitelé se svými žáky 
připravili dotazníky pro rodiče a anketní otázky pro obyvatele Mostu. 
 
ŘÍJEN – Zvířata v Africe 
V tomto měsíci jsme oslavili Světový den zvířat výtvarnou soutěží, ve které žáci z 22 tříd výtvarně 
ztvárnili zvířata žijící v Africe.  
Žáci a učitelé nosili do školy dobroty pro pejsky, které třídy 1. A, 2. A a 9. C odnesly do Útulku pro 
opuštěná zvířata v Rudolicích. 
Uspořádali jsme ekologickou soutěž pro žáky 6. – 9. tříd ze ZŠ speciální Litvínov, ZŠ Janov a naši 
školu. Naši žáci se umístili na 2. místě.   
24. 10. se uskutečnil školní projekt Čisté město a jeho okolí. Do úklidu zahrady a okolí školy se 
zapojilo 16 tříd, které naplnili odpadem 32 pytlů. Kontaktovali jsme Český svaz ochránců přírody, 
který nám poskytl pro zúčastněné třídy jako odměnu pěkné plakáty s živočichy.  
 
LISTOPAD – Podzim ve škole 
Ve vestibulu školy se uskutečnila týdenní podzimní výstavka, žáci z 12 tříd a školní družina 
vystavovali své práce z přírodnin.  
                                                      
PROSINEC – Vánoce ve škole 
V tomto měsíc se ve škole uskutečnilo několik aktivit: Čertice zdobí stromeček, Vánoční výstava, 
Adventní zpívání pod stromkem. Některé třídy se zapojily do školního projektu Vánoční pečení. 
Návštěvníci vánoční výstavy měli možnost obodovat soutěž: O nejkrásnější vánoční přání.  
Do připravené krabičky vhazovali kartičku s číslem přání, které se jim nejvíce líbilo.  
Do soutěže své přání dalo 13 tříd. Nejvíce hlasů a 1. místo získala třída 8. A, 2. místo 5. B  
a 3. místo 8. C. 
Žáci 1. stupně ZŠP a speciálních tříd se zúčastnili výukového programu Zimníček, který si připravil 
pan Tarant z CEV Viana. 
 
LEDEN – Ptáci v zimě 
Tento měsíc byl vhodný k pozorování ptáků, stop ptáků ve sněhu, krmení ptáků a k výrobě krmítek 
z kokosu. Všechny tyto aktivity byly zařazeny do projektu Les ve škole – škola v lese. 
 
 
ÚNOR – Zdravá výživa 
V rámci tohoto tématu se uskutečnily na škole tyto aktivity: 
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Přednáška - žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přednášky o zdravé životosprávě. Žákům přednášela Lilian 
Sedláčková, lektorka společnosti STOB (Stop obezitě) a instruktorka fitness a pilatesovy metody. 
  
Plakáty - 15 tříd a školní družina se zapojili do výtvarné soutěže na téma Zdravá výživa. Odevzdali 
velmi pěkné plakáty, které zdobí chodbu u školní kuchyňky a vestibul školy. 
 
Ochutnávka zdravé výživy - žáci Praktické školy, p. uč. Horňáková a p. uč. Fesslová přichystali 
pomazánky a saláty ze zdravých potravin. Nazdobili krásně stoly a všichni žáci ZŠP přišli ochutnat 
zdravé dobroty. Tato akce měla velký úspěch, žáci si na jídle pochutnali. 
 
Svačinová hlídka - zkontrolovala svačiny žáků. 76 žáků mělo zdravou svačinu, 61 žáků nevhodnou 
svačinu (sladké pečivo, brambůrky, párky, oplatky, coca colu). Velmi špatné je, že 18 žáků přišlo 
do školy bez svačiny. Nejzdravější svačinu měly třídy 1. A, 2. A i 8. C. Nejvíce nezdravé svačiny 
měly třídy 6. B a 9. A. 
Žáci 5. a 6. tříd se zúčastnily výukového programu Krušné hory a 7. třídy výukového programu 
Koloběh vody, které přednášel p. Tarant z CEV Viana. 
 
BŘEZEN – Voda a my 
V tomto měsíci se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze na téma Tepelná pohoda v teplárně Komořany. 
Exkurze byla pro naše žáky nesmírně poutavá, odnesli si zajímavé zážitky. 
 
Dne 27. 3. jsme oslavili Světový den vody. Žáci celé školy vytvořili zajímavé prezentace na téma 
Voda a my a ty potom předvedli svým spolužákům z jiných tříd. Velkou pochvalu si zaslouží 
všichni žáci i učitelé za velmi pěknou práci. Práce byly vystaveny u šaten  
ve vestibulu školy.  
 
DUBEN – Den Země 
Den Země jsme oslavili školním projektem Kytička pro Zemi. Vybraní žáci z 21 tříd vyskládali 
v tělocvičně z víček od PET lahví kytičku. Vítězná třída získala všechny víčka cca 700 ks. Všechny 
kytičky byly velmi pěkné. 
 
Tento měsíc se 1. A, 2. A zúčastnily výukového programu Život v rybníku a 8. a 9. třídy výukového 
programu Globální problémy, které pro žáky připravil p. Tarant z EC Viana. Několik tříd se 
zapojilo do školního projektu Čisté město a jeho okolí a uklidilo odpadky na školní zahradě a v 
okolí školy. Pro vybrané žáky 7. B, 9. A a 9. C bylo velkou zkušeností účast na Krajské ekologické 
konferenci. Před studenty středních škol a žáky základních škol prezentovali práce na téma Voda a 
my, Zdravá výživa a Třídění odpadů ve škole.  
 
Navázali jsme spolupráci s p. Konrádem, který je revírníkem Správy městských lesů Most. Třídy 1. 
A, 2. A, 9. C se zúčastnili exkurze v lese na Resslu, při které viděly kácení stromu a odvezení 
kmene za pomoci koně. Exkurze se žákům moc líbila a byla zařazena do projektu Les ve škole – 
škola v lese. Exkurze byla prezentována v Mosteckých listech 
                                          
KVĚTEN – Přírodní společenstva 
V květnu naše škola žila projektem Přírodní společenstva. Žáci s učiteli /celkem 13 tříd/ si 
připravovali své práce na téma Louka, Zahrada, Les, které prezentovali před svými spolužáky 
v tělocvičně. Prezentace se žákům velmi povedli. 
 
 
Zajímavým zpestřením výuky byla přednáška lesníka Jandy z Lesů ČR, který žákům tříd 4. A, 4. B, 
6. B, 1. A a 1. A ST zajímavým způsobem přiblížil vše o lese za pomoci velkého množství 
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pomůcek. Žáci byli velmi nadšeni a přednáška se jim líbila. Přednáška byla zařazena do projektu 
Les ve škole – škola v lese. 
 
 
ČERVEN – Poznáváme náš kraj 
V červnu se uskutečnila ekologická soutěž v ZŠ speciální v Litvínově. Naše pětičlenné družstvo se 
umístilo na pěkném 2. místě. Žákům patří poděkování. Byl ukončen projekt Hřbitov odpadků, žáci 
s učiteli odevzdali zprávu a rozkladu odpadků. 
Tento měsíc žáci se svými učiteli vyjeli na výlety nejen do okolí města Mostu, ale i dále. 
 
V tomto školním roce se podařilo splnit všechny aktivity, které byly naplánovány v ročním 
realizačním plánu EVVO v jednotlivých měsících. Do školních projektů se zapojovaly vesměs 
všechny třídy ZŠP, aktivně se někteří učitelé podíleli na organizaci vybraných aktivit a tím 
pomáhali koordinátorce EVVO. Ekologická výchova byla po celý rok prezentována  
na webových stránkách školy, pravidelně vycházely ve školním časopise zprávičky z aktivit tříd a 
aktivity, které nás čekají. Spolupracovali jsme s CEV Viana Litvínov – výukové programy pro 
žáky, SEV Sever Litoměřice – ekologicky zaměřené semináře, EC pro Krušnohoří – ukázka 
ekologické pomůcky, Sdružení TEREZA Praha – seminář, projekt Les ve škole – škola v lese, ZŠ 
speciální Litvínov – ekologická soutěž. Z časového nedostatku a z nedostatku financí jsme se od 
ledna 2009 nezapojili do projektu EKOŠKOLA a Ekologická stopa, nebyly vyrobeny cedulky na 
bylinkový záhon. Tyto aktivity se pokusíme zařadit s časovým posunem, do projektů lze vstoupit 
kdykoliv. 
 
Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během celého školního roku 
udržoval v chodu všech 65 PC stanic, řešil vzniklé problémy a také opět školil učitele. 
V letošním školním roce bylo zakoupeno 11 ks PC stanic do učebny PC 1. Učebna tím byla 
zmodernizována a výměnou CRT monitorů za LCD dojde také k úsporám el. energie. 

Byl zakoupen nový server, čímž byla umožněna lepší správa sítě a zvětšila se kapacita úložného 
místa ze 40 GB na 200 GB. Nový server je v současné době testován zkušebním provozem, během 
letních prázdnin bude zapojen do plného provozu a starý server odpojen. 
V současné době byl starý server přetížen a kapacita úložného místa byla na 0 GB. 

Byla provedena změna u zařízení Onfinity (obdoba Interaktivní tabule) které nebylo tak často 
využíváno ve třídách s notebookem a proto bylo umístěno na strop do učebny PC 1. Tím je možné 
lépe využívat IT techniku v učebně. 

Licenční politika a SW: 
Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft určené  pro školy v 
regionech s vysokou nezaměstnaností. Tyto licence jsou využívány na operační systém MS 
Windows XP Proffesional a na kancelářské aplikace  MS Office 2003 a 2007.  
V žákovských PC stanicích je nainstalováno, nebo sdíleno na serveru celkem 54 ks výukového SW. 
V letošním roce byly zakoupeny 2 ks nových výukových aplikací  - výrobce Terasoft  „Člověk a 
příroda – přírodopis“ a Matematika pro prvňáčky“ určených hlavně pro výuku s Interaktivní tabulí. 
Tento SW mohl být nainstalován teprve v červnu 2009 kvůli malé kapacitě serveru. 

Pro  správu a připojení do Internetu byla na PC Proxy zakoupena a nainstalována aplikace Kerio 
WinRouter Firewall. S touto aplikací lze blokovat www stránky nevhodné pro žáky. Zatím jsou v 
učebnách PC 1,2,3 blokovány stránky www.libimseti.cz , www.lide.cz a některé nebezpečné www 
adresy. V diskusní skupině ICT specmo byla dána zpráva o blokování a s možností zadat požadavky 
– doposud nikdo nevyužil. 

Během letních prázdnin bude ve všech PC učebnách nainstalována sada kancelářského balíku MS 
Office 2007. V těchto učebnách bude možné používat Office 2003 i 2007.  
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 Metodická školení: 
Tento školní rok proběhlo celkem 6 x  MŠ. Školení byla zaměřena na sdílené dokumenty a práci ve 
skupině na portálu google, využití dataprojektorů a Onfinity, práce v síti LAN (ukládání souborů na 
server, tiskárny …), Ukázky internetových aplikací a pracovních listů volně dostupných na 
Internetu. Tato školení byla vždy maximálně obsazena. Během roku nebyla využita nabídka na 
ostatní MŠ. Nabídka těchto školení je umístěna na nástěnce ICT koordinátora ve sborovně a je 
sdílena se všemi ped. v dokumentech v google. 

V příštím školním roce budou nadále probíhat MŠ dle požadavků ped. Na srpen 2009 je plánováno 
školení Microsoft pro školství zaměřené na kancelářský balík MS Office 2007. 
  
Ostatní: 
Během roku byly u žákovských PC stanic prováděny aktualizace operačního systému, čištění a 
kontrola registrů. V letošním roce byl zaznamenán vyšší výskyt napadení PC malware v celé síti. 
Tento problém byl řešen vyšším zabezpečením PC stanic. V současné době již tento problém bude 
řešen možností vyššího zabezpečení nového serveru. U starého serveru nebylo možné provézt kvůli 
malé kapacitě serveru. Bude realizováno během letních prázdnin.  

V učebně PC 2 je nefunkční  dataprojekror, ve kterém opotřebením odešla lampa. Tento 
dataprojektor byl dočasně nahrazen projektorem určeným k mobilní výuce s Notebookem. Lampa 
do projektoru nebyla doposud zakoupena, nebyla uvolněna příslušná finanční částka cca 6 500,- Kč. 
V současné době se jedná nákupu nové lampy. 

Zakoupením vlastních sluchátek do tříd se podařilo úplně zastavit jejich devastaci. Učitelé nyní mají 
i možnost zapůjčit si sluchátka u pí. zástupkyně Brunnerové – využíváno zřídka. 

Návrhy pro zkvalitn ění služeb IT: 
Vytvořit pro učitele na každém patře kabinet, kde by byl přípojné bod s PC stanicí, nebo 
notebookem.  
Další plánovanou investicí je zasíťování celé školy. Mělo se realizovat během letošních prázdnin, 
bylo zrušeno. 
V Hudebně vybavit PC stanici tabletem, do učebny PC 1 nebo PC 2 zakoupit skener. 

Pokračovat ve vytváření a zdokonalování již dobře fungujících školních internetových stránek 
www.specmo.cz, kde žáci nejvíce navštěvují fotogalerie a akce školy. Na tomto má největší podíl 
pí. zástupkyně Brunnerová. Výborně také na těchto stránkách funguje jídelní lístek - pí. Šimová. 

Nadále je potřeba popularizovat sdílení dokumentů a skupin na portálu google, které doposud není 
využíváno celou školou. 
 
Školní družina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 17 žáků; v 
prvním oddělení  pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Hostoušová; činnost ŠD probíhala podle 
daného plánu, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy; kromě plánu připravily 
pí.vychovatelky pro žáky ještě mnoho dalších akcí; velký ohlas měla Zlatá vařečka, Mikulášská 
besídka a piknik na školní zahradě. Zdařilá byla také výstava knih ve školní jídelně. Žáci ŠD se také 
aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy.  
 
Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 32 žáků a 53 zaměstnanců. 
 
Školská rada: v letošním školním roce proběhly volby členů do školské rady, stávajícím členům  
skončil tříletý mandát. Nová školská rada, kterou tvoří 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad učitelů a 1 
člen za veřejnost se sešla 2x během školního roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany 
rodičů. 
 
Rodiče: společná schůze rodičů se konala 23.9. v kinosále školy, schůze rodičů vycházejících žáků 
se konala 27.1. v jídelně školy, dále mohli rodiče navštívit školu kdykoli po domluvě s učitelem a 
byli pravidelně zváni na akce školy.  
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Akce školy: během celého školního roku probíhaly akce vycházející z aktivity učitelů a žáků 
s nejrůznějším zaměřením; zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na 
webové stránky školy a jsou zdokumentovány v hodnocení školního roku. 
 
Projekty školy: během školního roku bylo realizováno 22 projektů; popisy a závěry projektů jsou 
zdokumentovány na webových stránkách školy i v hodnocení školního roku. 
 
V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 26 studentů a to z Vyšší odborné 
a Střední ped. školy v Mostě, SOŠ Interdact v Mostě, Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a 
univerzity J.A.Komenského v Praze. 
 
Během školního roku se 39 pedagogů zúčastnilo v rámci DVPP různých školeních a kurzů:  
2 z oblasti legislativy, 22 z oblasti ped. věd, 7 z ekologie, 4 z prevence patologických jevů, 2 z 
ICT). Třemi školeními prošli správní zaměstnanci.  
V oblasti ped. věd dokončila pí.uč. Jelínková magisterské studium, asistentka Krupczová  dokončila 
bakalářské studium, v magisterském studiu pokračuje pí.uč. Kršková a Prokopová, v bakalářském 
studiu pokračují asistentka Šustrová; 2 asistenti ukončili kurz AP;  
 
 
 Kontakty s jinými organizacemi 
 

Oblast školství 

 

 Adresa Telefon e-mail  

pedagogicko - 
psychologická 
poradna  

 

PPP V Mostě  

Jana Palacha 534 
434 01 

476708847 most@pppuk.cz 

vzdělávání 
pedagogů, kteří 
realizují preventivní 
aktivity ve škole, 
odborná práce s 
dětmi 

Ped. centrum 
v Mostě, 
Majakovského 2346 

476744700 most@pcul.cz 

krajská protidrogová 
koordinátorka  
 

   

 

Oblast zdravotnictví  

 Adresa Telefon e-mail  

dětský lékař  
 

   

spolupráce při 
realizaci 
protidrogové 
prevence  
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Oblast sociálních věcí 

 Adresa Telefon e-mail  

sociální odbor, 
kurátoři  
 

Most, Radniční 1 

434 69 

  

 

Policie ČR, Městská policie 

 Adresa Telefon e-mail  

Služba kriminální 
policie - oddělení 
nezletilých  
 

ul. Majakovského 
2150 

974438355 

974438111 

 

Obvodní oddělení 
Policie ČR 

ul. Zahradní 476703787  

 

Preventistka  pí. Kozlová 721584484 
    

 
 
Zpracovala dne: 30.6.2009 
 
Metodik prevence: Alena Niklová                                       Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
 


