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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

Zřizovatel Obec Jindřichov 

Ředitelka Mgr. Zlata Steuerová 

Telefon  554 641 746 

E-mail  steuerova@zsjindrichov.cz 

 

Školní metodik prevence Mgr. Alena Grossová 

Telefon 554 652 296 

E-mail  grossova@zsjindrichov.cz 

 

Výchovný poradce Mgr. Cilová 

Telefon 554 652 296 

E-mail  cilova@zsjindrcihov.cz 

 

 

ZŠ Počet tříd Počet žáků 

1. stupeň 5 73 

2. stupeň 4 41 

Celkem 9 114 
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2. ÚVOD 

 

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže a 

dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. 

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout 

žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence 

rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek, do kterého je 

zahrnuto co nejvíce spolupracujících subjektů. 

Cílem programu je zabezpečit, v souladu s koncepcí MŠMT ČR (Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních č.j. MŠMT-22294/2013-1), účinnou prevenci společensky nežádoucích jevů u žáků 

Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál. 

Minimální preventivní program (dále jen „Preventivní program“) je pravidelně jednou ročně 

vyhodnocován, kdy je v dlouhodobém rozhraní sledována jeho celková účinnost.  

 

3. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM  

 

3.1. Vytyčení rizikového chování  

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena 

na:  

     a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

 záškoláctví; 

 šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus;  

 kriminalita, delikvence; 

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

a onemocnění infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek; 

 dbaní o osobní bezpečí; 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). 

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 domácího násilí; 

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání; 

 ohrožování mravní výchovy mládeže;  

 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie); 

 

3.2. Cílové skupiny 

Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k 

dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných národností, 

dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch 

chování.  

Program je rozdělen na prevenci přímou a nepřímou. Cílovými skupinami prevence jsou. 

 Žáci I. stupně základní školy (1. až 5. ročník); 



 Žáci II. stupně základní školy (6. až 9. ročník); 

 Pedagogičtí pracovníci (dále jen „učitelé“); 

 Rodiče a zákonní zástupci žáků základní školy; 

 

 

3.1. Rozbor aktuální situace ve škole 

Nové dotazníkové šetření o aktuálmí situaci ve škole proběhne v červnu 2016. Na základě 

dotazníkového průzkumu provedeného ve školním roce 2012/2013 a dle individuálních 

sdělení žáků a rodičů bylo zjištěno následující: 

 

3.1.1. Oblast užívání a kontaktu s nelegálními drogami 

Na naší základní škole se drogy nevyskytují. Žádný žák není trvale závislý na některé  

z nelegálních drog.  

 

3.1.2. Oblast užívání tabákových výrobků 

Většina žáků II. stupně a někteří žáci I. stupně již kouření tabákových výrobků vyzkoušela. 

Někteří žáci 7. ročníku a výše kouří takřka pravidelně. Ti, kteří odpovídají, že žádný tabákový 

výrobek doposud nevyzkoušeli, jsou žáci s velmi dobrým přístupem k výuce, velmi dobrým 

prospěchem a zároveň i chováním. Často se jedná o žáky dbající na zdravý životný styl a 

věnující se sportovním aktivitám. 

 

3.1.3. Oblast alkoholu 

Žáci II. stupně mají s alkoholem osobní zkušenost, ale nebylo zjištěno, že by žáci II. stupně 

konzumovali alkohol pravidelně.  

 

3.1.4. Oblast šikany 

Žáci se vyjadřují, že jsou se svou bezpečností spokojeni, a že se nesetkávají s projevy 

citelného, dlouhodobého fyzického nebo psychického násilí. V menší míře se cítí ohroženi 

někteří žáci nižších ročníků.Ve školním roce 2012/2013 bylo provedeno mezi žáky 5. až 9. 

ročníku dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na způsoby trávení volného času, jelikož 

smysluplné využití volného času je velice důležité právě při prevenci sociálně patologických 

jevů. Žáci 4. ročníku se zapojily do dotazníkového šetření, týkajícího se klimatu školy s 

ohledem na jejich pocit jistoty a bezpečí při přechodu z I. stupně školy na II. stupeň. Výsledky 

dotazníkového šetření byly zveřejněny na webových stránkách školy a jsou vodítkem při 

řešení případných krizových situací s ohledem na prevenci společensky nežádoucích jevů u 

žáků základní školy. 

 

3.1.5. Oblast hlavních rizikových činností 

Za hlavní oblasti rizikových činností, se kterými se žáci běžně setkávají patří. 

 Volné hodiny mezi odpoledním vyučováním; 

 Hromadné akce typu lyžařský výcvik a školní výlety; 

 Sportovní akce; 

 Kulturní akce; 



 Čekání na autobus (dojíždějící žáci); 

 

 

4. CÍLE PREVENCE 

 

4.1. Dlouhodobé cíle 

 

Dlouhodobým cílem prevence na škole je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi 

formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané 

problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit 

svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální 

dovednosti. 

 upevňovat pozitivní vlastnosti a návyky, které žákům jim pomohou v krizových 

situacích přijmout nejvhodnější řešení; 

 prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem; 

 posilovat sebevědomí, sebeúctu a vzájemnou úctu; 

 řešit konflikty; 

 pomoci při překonávání překážek. 

Škola zajistí: 

 ve výuce VkO, VkZ 

 besedami 

 dotazníkovým šetřením 

 

 

4.2. Střednědobé cíle:   

 zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel,ŠMP, VP);   

 podporovat vzájemnou součinnost žáků;  

 podporovat u rodičů zájem o dění ve škole; 

 prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

 zavést pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného; 

monitorování nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení. 

Škola zajistí: 

 vedení školy poskytuje …….třídních učitelů 

 informování rodičů -  osobně, webovými stránkami 

 třídní učitelé zajišťují proškolení ……. ve třídách, ve škole, ve školní družině 

 

4.3. Krátkodobé cíle 

 Poskytování informací o návykových látkách, jejich rizicích a prevenci žákům; 

 Poskytování informací o návykových látkách, jejich rizicích a prevenci rodičům; 

 Poskytování informací o návykových látkách, jejich rizicích a prevenci pedagogickým 

pracovníkům; 

 Nácvik dovedností efektivních v prevenci; 

 Sledování rizikových skupin žáků; 



 Spolupráce s Policií ČR (besedy, prevence); 

 Spolupráce vyšších ročníků s nižšími ročníky, naučit starší žáky pomáhat mladším v 

rámci celoškolních projektů; 

 Poskytování informací o následcích kyberšikany; 

 Vést žáky ke  správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání 

sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci 

návykových látek a tím  zvýšit jejich sebevědomí a odolnost vůči sociálně 

patologickým jevům (poskytování informací, podpůrné programy); 

 Poskytování informací o subjektech poskytujících odbornou pomoc; 

 Reagovat na aktuální stav rizikového chování; 

 Včas zjistit všechny projevy fyzického a psychického násilí mezi žáky; 

 Vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a 

učitelů; 

 Optimalizovat vztahy mezi žáky a učiteli; 

 Pravidelně informovat pedagogy o všech problémech, které se vyskytnou u žáků 

školy; 

Škola zajistí: 

 besedy 

 dotazníkové šetření 

 spolupráci s ÚP a ŠMP –  

 umožňuje DVPP pro třídní učitele 

 

5. AKTIVITY A PROSTŘEDKY UMOŽŇUJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ MPP BĚHEM 

ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016:  

 

 Školní vzdělávací program  

 ŠVP školní družiny 

 Projektové vyučování  

 Aktuální výzdoba na chodbách školy, nástěnky, vývěsky 

 Ankety, diskuse, besedy, dotazníky – monitorování situace ve škole  

 Reakce na podněty rodičů a žáků  

 Zdravý životní styl – duševní, tělesná hygiena, třídění odpadu, ochrana životního prostředí  

 Pitný režim, zdravá výživa, pohybové aktivity  

 Konzultační hodiny učitelů pro žáky, zákonné zástupce 

 Distribuce odborného materiálu pro žáky a rodiče  

 Žákovská knihovna (v letošním školním roce rozšířena o 450 svazků) 

 Soutěže a olympiády  

 Kulturní akce  

 Sportovní akce  



 Volnočasové aktivity – kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy dle rozpisu na 

webových stránkách školy 

 

Ke zjišťování aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole budou využívány různé 

metody (např. dotazníky, práce s třídním učitelem, metodikem prevence a výchovným 

poradcem a připomínky zástupců dětí z jednotlivých ročníků školy, kteří se setkávají vždy 

první úterý v měsíci s vedením školy).  

Zvýšená pozornost bude věnována žákům s méně podnětným rodinným zázemím, žákům 

handicapovaným, žákům se špatným prospěchem, s problémovým chováním, jakož i žákům 

mimořádně nadaným.  

 

6. HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Účinnost preventivního programu je vyhodnocována na schůzi pedagogické rady. Plnění 

úkolů hodnotí zodpovědní pracovníci, kteří spolu s koordinátorem prevence stanoví další 

postup a s výsledky hodnocení seznámí ředitelku školy a ostatní pedagogy. 

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

povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. Další 

protidrogové  

a preventivní aktivity rizikového chování budou v průběhu realizace programu doplňovány  

a upravovány dle potřeb. 

 

7. ZÁVĚR:  

Minimální preventivní program odráží specifika regionu, školy a vždy vychází z aktuální 

situace na škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období – školního roku.  

Tato podoba MPP pro školní rok 2014/2015 bude v průběhu roku dle potřeb dále 

aktualizována, doplňována, upřesňována a hodnocena.  

Smyslem naší práce bude nabídnout dětem, žákům potřebnou radu a pomoc, ukázat jim 

mantinely, ve kterých se mohou stávat čestnými, férovými partnery a kamarády, dát jim 

možnost smysluplného využití volného času a jejich schopností, talentu, nadání, protože jen 

zdravé, spokojené, sebevědomé, tolerantní a informované děti mají šanci odolat negativním 

vlivům prostředí. 

 

 

V Jindřichově dne 2.9.2015 

 

Zpracovala : Mgr. Alena Grossová 

 

Kontrolu provedla: Mgr. Zlata Steuerová 


