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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa školy, 
pro kterou platí tento 
MPP 

Základní škola speciální, Základní škola praktická a 
Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, 
příspěvková organizace 

Jméno a příjmení 
ředitele 

Mgr. Hana Slapničková 

Telefon na ředitele 476 703 181 

E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 
školního metodika 
prevence 

Alena Niklová 
Mgr. Věra Štičková 

Telefon 476 700 000 

E-mail calamada@centrum.cz   stickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 
výchovného poradce 

Mgr. Simona Průšová 

Telefon 476 700 000 

E-mail prusova@specmo.cz 

 

 

Počet tříd Počet žáků/studentů 

   
ZŠ praktická  14 149 

ZŠ speciální 12+1 69 + 10 
Praktická škola 2 24 

Celkem  29 241 
 

Použité zkratky: MPP- minimální preventivní program                               RCH – rizikové chování 

                             NNO – nestátní neziskové organizace                                 ŠMP – školní metodik prevence 
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 

1. Sociální okolí školy 

Na škole jsou vzděláváni žáci ze sociálně slabých rodin, z jiných etnických skupin, žáci 

s různými psychiatrickými diagnózami, s diagnózou porucha chování atd. Rizikové 

chování žáků se zde vyskytuje. Je řešeno okamžitě zúčastněnými osobami, třídním 

učitelem a rodičem žáka, případně širším vedením školy. Velmi častá je spolupracuje 

s Městskou policií, Policií ČR, se Střediskem výchovné péče DYÁDA v Mostě, s PPP 

v Mostě i s kurátory pro mládež z OSPOD. 

2. Informace od pedagogů 

Hodnocení učitelů pro stanovení cílů MPP probíhá každý školní rok formou anketních 

otázek. Ve většině případů hodnocení učitelů v oblasti RCH není příznivé. Poukazují na 

stoupající agresivitu žáků nejenom mezi sebou ale i ve vztahu žák – učitel. Největší 

problémy mají učitelé s tím, že velká část rodičů nespolupracuje se školou, chybí zde 

proto zpětná vazba. Velmi je trápí kouření ve škole, šikana, lhaní, drzé chování, agresivita 

mezi dětmi i vůči dospělým a nedochází do školy (skryté záškoláctví). Za největší problém 

však považují to, že učitelé nemají téměř žádné kompetence v řešení problémů. Velká část 

učitelů by na škole uvítala odborníka, který by se zabýval pouze touto problematikou a byl 

přítomen i ve vyučování v případě problémových žáků (školního psychologa). 

3. Informace od rodičů 

Hodnocení RCH na naší škole rodiči, probíhá také každý školní rok formou anonymně 

zadaných anketních otázek. Rodiče, na rozdíl od pedagogů, situaci RCH na škole nevidí 

tak špatnou. Mnoho jich však na druhé straně vůbec nemá přehled o tom, jaké RCH se na 

naší škole vyskytuje a jak se řeší jeho důsledky. Když se netýká jejich vlastního dítěte, o 

situaci se nezajímají. Část rodičů si uvědomuje, že chování žáků ve škole je ve značné 

míře odrazem návyků získaných v rodině, ale že se to týká i jich samých si odmítá 

připustit. Z případných náznaků RCH vlastního dítěte vinní kohokoliv jiného jenom ne 

sebe a své dítě. Nejvíce starostí podle rodičů dělá jejich dětem šikana, drzé chování 

ostatních žáků a kouření před budovou školy. Na otázku: Na jaké jevy by se měla škola 

zaměřit v oblasti RCH?, se objevilo nejvíce odpovědí na kouření, šikanu ze strany starších 

spolužáků a agresivitu. 

4. Informace od žáků 

Hodnocení žáků v oblasti RCH na naší škole, probíhá rovněž formou anketních otázek 

každým rokem. Na otázku, zda si žáci myslí zda se na škole vyskytuje RCH, uvádí valná 

většina žáků, že ANO. Dále žáci uvádějí drzé chování k učitelům, sprostá slova mezi 

spolužáky, kouření, nevhodné chování některých žáků ve vyučování i o přestávkách.  
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I když se většině žáků ve škole i ve třídě líbí, vadí jim, že o přestávkách nemohou chodit 

po chodbách a scházet se na nich s ostatními žáky, nebo je přecházením trávit v jiných 

třídách. Někteří si stěžují na nevhodné chování spolužáků a vulgární mluvu jak mezi žáky, 

tak k učitelům. K větší spokojenosti na škole a ve třídách jim schází ve většině případů 

kantýna. 

5. Komunikace školního metodika ve škole 

       Jako metodici prevence stále využíváme tyto možnosti komunikace:  

Vyučovací hodina  

V neodkladných situacích. Jinak si s žáky domlouváme vhodnější čas.  

Konzultační hodiny  

4x týdně – pravidelně, pro rodiče, žáky, kolegy (po: 7.45 - 9.30,st: 9.50  – 10.35, čt: 10.45 – 11.30 , 

pá:8.45 - 9.30 hodin) 

Nástěnka týkající se prevence  

Aktuální informace  

Důležité kontakty  

Internetové stránky  

Plánování důležitých akcí  

Školní, třídní akce  

E-mail  

Využívání školní e-mailové schránky pro komunikaci žáků a rodičů  

Schránka důvěry  

Anonymní sdělení žáků 

Školní časopis  

Podílí se žáci tzv. Školní redakční rada 

Žákovská knížka  

Sdělení důležitých informací 

Telefon – pevná linka, mobilní telefon metodika 

Sjednávání schůzek a pohovorů s rodiči atd. 
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6. Hodnocení MPP minulého školního roku 

Prevence rizikového chování: školní metodik prevence p.uč. Niklová organizovala pro žáky 

nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i sexuální výchovy a prevence 

rizikového chování, 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 rizikového chování, 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 pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování“, které je 

pro pedagogy doporučeno Metodickým pokynem MŠMT. Dle Metodického pokynu MŠMT 

k primární prevenci rizikového chování byly řešeny a zapsány 2 případy, které se týkaly ničení 

majetku a kouření; případy šikany a kriminality mládeže řešila Policie ČR. Příspěvky metodika 

prevence byly i v každém vydání školního časopisu a každý měsíc byla obměňována nástěnka 

primární prevence, kde se objevovaly příspěvky našich žáků. Během školního roku se aktivně 

využívala nabídka DVD a VHS z oblasti drogové i sexuální výchovy. 

7. Vedení školy v této oblasti stanovuje základní úkoly pro pedagogické pracovníky: 

 

1. Stále získávat důvěru žáků. 

2. Snažit se o spolupráci s rodinou. 

3. Soustavně sledovat chování žáků a především změny v jejich chování. 

4. Sledovat absenci žáků.  

 

B. CÍLE VYPLÍVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 

Hlavní cíl  Výchova dětí k odpovědnosti za své chování a jednání, způsob 
života, s ohledem na jejich věkové kategorie. Podporování znalostí a 
sociálních dovedností žáků, které jim umožní informovaná 
rozhodnutí ve vztahu k různým formám RCH. 

Specifické cíle Uvědomování si souvislostí zdravotního a psychosociálního rizika 
společného se zneužíváním návykových látek, provozováním 
hazardních her a nebezpečným seznamováním se cizích lidí. 
Chápání souvislostí mezi konzumací návykových látek a 
poškozováním zdraví a životního tylu. 
Znát centra odborné pomoci a umět vyhledat a použít jejich 
telefonní čísla. 
Rozvoj a podpora sociálních kompetencí. 
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Zapojování rodin do života školy. 
Výchova žáků k bezpečnému používání PC a mobilních telefonů. 
Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času. 
Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému 
životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky. 
Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého 
životního stylu a prevenci RCH. 
Další vzdělávání pedagogů v oblasti RCH. 
Vtvoření projektu a získání dotace na MPP od MŠMT. 
Vytvoření Parlamentu ve škole v rámci minimální prevence. 

 

Další aktivity školy 

 

 systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, 
etický přístup v sexuální výchově a oblastí preventivní výchovy  

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

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže 

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

 průběžné sledování konkrétních podmínek a situací ve škole či školském zařízení  
z hlediska rizik výskytu patologických jevů  a uplatňování různých forem a metod 

umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých 

 diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených 
na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže 

 poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb 
specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a 
pedagogy 

 
tyto aktivity plníme: 

 pečujeme o životní prostředí kolem školy, ŠD, venkovního hřiště a v prostorách školy 

 pokračujeme v realizaci projektu „Třídím, třídíš, třídíme“  

 realizujeme sběr starých baterií a ostatního nebezpečného materiálu, recyklohraní 

 aktivně se zúčastňujeme kulturně společenských akcí pro žáky a vzdělávacích akcí pro 

pracovníky školy 

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány: 
 

 nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek 

 nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a  
na veřejnosti 
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 vysoká společenská tolerance k legálním drogám 

 mobilní telefony, Internet 

 absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví 

 neodpovědné chování, rozhodování a komunikace v situacích souvisejících 
       s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím 

 podceňování primární prevence 

 prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, 
nekontrolovatelnost žáků 

  prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách 

 nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence 
 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především 

na 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, 
l) Internetu - žákům není ve škole dovoleno navštěvovat stránky obsahující tématiku, která 

může způsobit psychickou nebo morální újmu dětí, (sexuální, rasistickou, extrémistickou, 
brutální, s drogovou problematikou  a další …), 

m) kyberšikany, 
n) lidské sexuality 
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

- vychází ze školní preventivní strategie, která je součástí ŠVP  

                     „Slunce svítí všem“  

 

 

 
 

I. PRÁCE PEDAGOGICKHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 

1. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH 

Bude průběžně zaznamenáno dle aktuálních nabídek a účastí pedagogů 

Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Počet 
hodin 

Plánované 
datum konání 

Realizátor – 
organizace, 
odborník 

Počet 
školených 
pedagogů 
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2. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence RCH 

Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Počet 
hodin 

Plánované 
datum konání 

Realizátor – 
organizace, odborník 

Schůzka MP   okresní MP 

Schůzka MP   okresní MP 

Schůzka MP   okresní MP 

 

Další dle aktuální nabídky 

3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy ve škole 

 Třídní učitelé spolupracují se ŠMP celoročně 

 Měsíční schůzky „ Nekázeň“ všech pedagogů 

 ŠMP velmi úzce spolupracuje s výchovným poradcem 

 Řešení výchovných problémů a RCH formou pohovorů a výchovných komisí 

 Vzájemné předávání informací v metodických sdruženích 

 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP 

 ŠMP je představen osobně rodičům na úvodní schůzce rodičů v kinosále na 

začátku školního roku 

 Konzultační hodiny jsou po vzájemné dohodě s rodiči a ŠMP 

 Nástěnka primární prevence umístěná v hale školy 

 Webové stránky školy 
 

2. Aktivity pro rodiče 

 Dotazníky pro rodiče 

 Letáčky s kontakty na organizace zabývající se RCH 

 Anketní otázky pro rodiče 

 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 Společné výlety rodičů s učiteli a žáky – hlavně na ZŠ speciální 

 Drakiáda 

 Vánoční a velikonoční výstavka prací a výrobků žáků 

 Školní akademie 
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III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 

1. – 2. ročník  

Dětem je nutné po vstupu do školy nabízet nejen konkrétní dovednosti ale zejména vytvářet 

modelové situace, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu. Pro vytvoření optimálního 

sociálního klimatu je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů. 

Program by měl být zaměřen na: 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 
 

 zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
 

 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
 

 vnímání individuálních odlišností dětí 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“ 
 

3.– 5. ročník 

Optimální jsou programy k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, 

duševní a sociální pohody, při současné změně postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale 

v kontextu s druhými lidmi, se školní komunitou a okolním světem, k pozitivnímu citovému naladění a 

myšlení, k osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy.  Programy orientované na 

hlubší poznání dovedností osvojených při vstupu do školy, na schopnost pracovat v kolektivu a 

uvědomění si co tělu prospívá, je vhodné realizovat formou pobytových programů spojených se 

sportovní činností a aktivním trávením volného času. Je zde osvojována i vzájemná pomoc, podřízení 

se možnostem skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací. 

6. ročník  

Program je vhodné založit na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce. V rámci tohoto programu 

je třeba stanovit pravidla soužití ve skupině – aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, 

tolerance, maximální osobní nasazení. Pravidla je optimální stanovit na základě prožitku aktivní 

formou tak, aby je žáci přijali za svá. Program je vhodné doplnit hrami s nácvikem verbální a 

nonverbální komunikace, hrou na sebepoznání, simulačními hrami a relaxačními aktivitami. Cílem je 

vytvořit dobře fungující tým žáků a učitelů. 

 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 

 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. 
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7. ročník  

Program musí reagovat na celou řadu změn, přinášejících zátěžové situace v tomto věkovém období. 

Rozvoj pubertálního období s celou řadou fyzických a psychických proměn je obdobím rizikovým pro 

nástup rizikového chování. 

Je proto nutno pokračovat v budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně 

a jistě. Opět je vhodné využít několikadenní intenzivní pobytové soustředění se zaměřením na  

 prohlubování vztahů důvěry 
 

 upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování 
 

 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 
 

 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
 

 zvládání náročných fyzických duševních situací 
 

 umění vyrovnat se s neúspěchem 
 

8. ročník 

Program je vhodné realizovat výrazně aktivní formou. Osvědčenými metodami jsou brainstorming, 

diskuse, hraní rolí, rozhovor, empatie, kreslení a další. Posiluje se činnost jednotlivců, spolupráce ve 

skupině, volba vhodné komunikace, prosazování návrhů. Součástí programu by měly být hry na 

nácvik verbální a nonverbální komunikace, simulační hry a relaxační techniky, využití metody 

kritického myšlení. Pomocí projektů je vhodné ověřit kvalitu vytvořených postojů ke zdravému 

životnímu stylu a sociálně patologickým jevům u dětí. 

 

Program by měl být zaměřen na : 

 

 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 
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 společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,) 
 

 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 
 

Ze strany žáků velmi kladně přijímanou součástí programu jsou kompenzační a relaxační aktivity 

sportovní a turistické. 

 

9. ročník 

 

Program by měl mapovat dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje, fixovat tyto 

dovednosti a postoje a využívat prvků předchozích programů. Převažovat by měly zážitkové aktivity 

a formy práce podporující příznivé klima ve třídě. 

 

Do všech uvedených programů je vhodné integrovat i aktivity související s výukovými předměty 

(Sport a Zdraví, Občanská výchova, Přírodopis atd.). A naopak. Mnohé z aktivit se nabízí k širšímu 

využití v hodinách humanitního i přírodovědného zaměření. Doplňkové aktivity, jejichž cílem je 

seznámit žáky s pohybovými aktivitami a sportem a jejich funkcí zdravotní, relaxační, socializační a 

preventivní by měly být nedílnou součástí programů. 

 

Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli manažera řídí a 

připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu tak, aby byl 

třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy řešit jejich 

školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga 

úkol vždy snadný. 

 
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci MPP 

 Žáci jsou osobně seznámeni se školním metodikem prevence v jednotlivých třídách 

 Seznámení žáků s prací školního metodika, kam a kdy se mohou obrátit se svými 

problémy 

 Seznámení se schránkou důvěry a školní vrbou na www. stránkách školy – odpovědi jsou 

podávány buď anonymně a nebo přímo s konkrétním žákem (dle jejich osobního uvážení) 

 Žáci jsou seznámeni, v jakých záležitostech se mohou na školního metodika obrátit – 

šikana, kouření, násilí ve škole i doma, sexuální a jiné zneužívání 
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2. Preventivní aktivity ve výuce realizované školou 

ročník (třídy) 

Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření – způsob vedení Vyučující  

1. ročníky 

Člověk a jeho svět, OV 

zhlédnutí filmu „ Seznam se bezpečně“ – bezpečné 

používání internetu a jeho možná rizika 

Třídní učitelé 

1. – 3. ročníky 

      Člověk a jeho svět 

Osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním 

provozu 

Člověk a jeho zdraví – péče o zdraví denní režim 

Zdravá výživa 

Třídní učitelé 

3. ročníky 

Člověk a jeho svět 

Péče o zdraví – osobní a intimní hygiena, význam 

aktivního pohybu, nejčastější druhy návykových 

látek a jejich odmítnutí 

Třídní učitelé 

8. ročníky   

OV           

Kultura společnosti – víra, náboženství, sekty 

Společenské skupiny – party 

Těžká životní situace – odborná a sociální pomoc 

Šikana – její druhy, trestní odpovědnost dětí 

Třídní učitelé a 

učitelé OV 

1. ročníky PrŠ 

OV 

Lidská práva – xenofobie, problematika menšin, 

organizace, zákony 

       OV, SaZ, P Krizová centra 

Člověk a volný čas – beseda 

Nevhodné využívání volného času (kouření, alkohol, 

gemblérství, jíné návykové látky, …..) 

Vztahy ve dvojici – láska, partnerství 

Zdraví – výživa, zásady správného stravování, 

poruchy příjmu potravy 

       OV, SaZ Látky poškozující zdraví – krizová centra 

Plíživí nepřátelé, nezkusit ani jednou, nejdůležitější 

je věrnost, pocit bezpečí mezi lidmi 
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Člověk a svoboda – národnostní menšiny, svoboda a 

víra náboženského vyznání 

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví, prevence 

sexuálního chování, antikoncepce, přenosné nemoci 

(HIV/AIDS, HEPATITIDA) 

 

2. Preventivní aktivity realizované externími spolupracovníky školy 

         ročník (třídy) - jednorázové aktivity 

preventivní aktivity budou doplňovány dle aktuálních nabídek, které na školu přijdou 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení 

Realizátor  Odpovědný 

pracovník 

školy 

 

Besedy pořádané preventistkou MP Most s ohledem 

na věk žáků 

MP v Mostě Metodici, 

výchovný 

poradce a 

třídní učitelé 

 

    

    

    

    

Další budou doplňovány dle aktuálních nabídek 

3. Volnočasové aktivity pro žáky 

Název aktivity, kroužku, akce Datum nebo frekvence 

konání 

Vedoucí programu 

Anglický jazyk týdně Mgr. Erika Bednárová 

Redakce školního časopisu týdně Mgr. Ivana Horňáková 

Kroužek VV a keramiky jednou za čtrnáct dní Mgr. Jana Machová 

Kroužek Ouško – setkávání sluchově postižených a 

jejich přátel (základy znakové řeči, …) 

jednou za čtrnáct dní Mgr. Jelínková Kateřina 

Hra na zobcovou flétnu týdně Mgr. Erika Bednárová 
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Dovedné ruce týdně Miluše 

Vondráčková 

Kynologický kroužek týdně Mgr. Jana 

Nastoupilová 

 

4. Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky 

Třídy/ročníky: Název a 

forma aktivity akce 

období realizátor 

2. - 4. ročníky  

5. - 10. ročníky ZŠS 

Celoroční projekt „Abeceda zdraví“ 

Září: (Úvod) Zdravě jíst sportovat a dobře spát 
Říjen: Ovoce, zelenina, dětské stránky, pexeso 
Listopad: Mléko a mléčné výrobky 

   Sport 
Prosinec: Proč jsme někdy nemocní 
 Chrup - zuby  
Leden: Dopravní prostředky a bezpečí provozu 
             po pozemních komunikacích (seznámení   
             s publikací) 
             Automobil 
Únor: Motocykl, jízdní kolo - pexeso 
 
Březen: Vlak, loď, letadlo 
Duben: Dopravní značka - číselná omalovánka 
Květen: Záchranné složky 
Červen: Vyhodnocení projektu 

 

 

 

Metodici 

Třídní učitelé 

5. -  6. ročníky   

 

           

Projekt: „Složité životní situace“ ve 
spolupráci  s Občanským sdružením volání 
naděje 
 
Září: Krádež 
Říjen: Zvířátko 
Listopad: Sklenička (dále beseda s lektory projektu  
                  na téma zvolené po dohodě s metodiky       
                  s ohledem na věk a složení žáků a možné       
                  focení žáků do foto-seriálu) 
Prosinec: Policista 
Leden: Lhářka 
Únor: Kouření 
Březen: Sebevražda 
Duben: Agrese 
Květen: Útočníci 

 

Metodici 

Třídní učitelé 
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Červen: Vyhodnocení projektu 
 

Těžká životní situace – odborná a sociální pomoc 

 

 

7.- 9. ročníky 

 
Projekt: „Složité životní situace“  
ve spolupráci  s Občanským sdružením volání 
naděje 
 
Září: Těhotenství 
Říjen: Nemocnice 
Listopad: Žárlivost (dále beseda s lektory projektu  
                  na téma zvolené po dohodě s metodiky       
                  s ohledem na věk a složení žáků a možné       
                  focení žáků do foto-seriálu) 
Prosinec: Románek 
Leden: Hráč 
             ZŠP - Zahájení projektu „Kouření a já“ 
Únor: Závist 
           ZŠP - Ukončení projektu „Kouření a já“ 
Březen: Sebevražda 
Duben: Dieta 
Květen: Závist 
Červen: Vyhodnocení projektu 
 

 

Metodici 

Třídní učitelé 

 

 

 

IV. Seznámení pracovníků školy s MPP 

 Datum Podpis ředitelky školy 

Seznámení vedení školy s MPP 1.9.2011  

Seznámení pedagogického sboru školy s 

MPP 

1.9.2011  
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V. Školní preventivní tým: (z řad učitelek) 

Funkce preventivního týmu:  

řešení kázeňských přestupků žáků  

udělování sankcí za kázeňské přestupky  

sestavování, aktualizace Minimálního preventivního programu  

komunikace s rodiči  

komunikace se subjekty zabývající se prevencí  

spolupráce s ostatními pedagogy v oblasti prevence  

Složení preventivního týmu: 

Mgr. Hana Slapničková – ředitelka školy 

Mgr. Libuše Bedrnová – zástupkyně I pro 1. st. 

Mgr. Lenka Brunnerová – zástupkyně II pro 2. st. 

Mgr. Simona Průšová – výchovný poradce (konzultační h.: Čt: 8.45-9.30, Pá:9.50 – 11.30 hod)  

Alena Niklová – školní metodik prevence I. 

Mgr. Věra Štičková – školní metodik prevence II. 

MPP vypracovala Alena Niklová – školní metodik prevence 

                       Mgr. Věra Štičková – školní metodik prevence 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 


