Školní rok: 2019/2020

Minimální preventivní program
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP

ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace
Dolní Lomná 149
739 91 Jablunkov

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jana Kufová

Telefon na ředitele

773 180 689

E-mail na ředitele

zsdolnilomna@email.cz

Jméno školního metodika

Mgr. Marie Byrtusová

prevence
Telefon

603 207 176

E-mail

zsdl.MByrt@seznam.cz

Specializační studium

-

-

Ne

Realizátor vzdělávání

Jméno výchovného poradce

Mgr. Jana Kufová

Telefon

773 180 689

E-mail

zsdolnilomna@email.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

Jméno školního psychologa
Telefon
E-mail

ZŠ - I stupeň

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

3

48

6

2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE

Naše škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je obec
Dolní Lomná, okres Frýdek – Místek. Mimo dětí z této obce ji navštěvují také děti z obce Horní
Lomná a z části Městská Lomná, která spadá pod správu města Jablunkov. Jsme málotřídní škola s
pěti ročníky, které jsou každoročně dle aktuální potřeby a okolností rozděleny a vzdělávány ve třech
třídách (dvě třídy se spojenými ročníky, jedna třída se samostatným ročníkem) tak, aby byla zajištěna
co největší efektivita výuky. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní
jídelna. Žáci po ukončení pětileté docházky přecházejí většinou do spádové školy v Jablunkově nebo
v Návsí, případně na víceleté gymnázium v Třinci. Škola se nachází v centru obce, v sousedství
základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem, se kterou úzce spolupracuje.
Žáci základní školy se od 1. 9. 2013 vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání s názvem „Škola porozumění a tolerance“. Snažíme se klást důraz na výchovu ke
zdraví, jazykové vzdělávání a širší zavádění ICT do vyučování. Jsme otevřeni všem dětem, rodičům i
veřejnosti a to jak obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních
potřeb, tak zapojením školy do veřejného života. Vzdělávací program mateřské školy s názvem „ Na
světě je každý rád“ si klade za cíl rozvíjet vlastností dětí, které povedou ke zdravému životnímu
stylu, vychovávat děti v samostatné a zdravě sebevědomé, připravovat je nejen pro školu, ale i pro
život přirozenou výchovou navazující na výchovu rodinnou.
Za přednosti naší malotřídní školy považujeme především přátelské, téměř rodinné prostředí, s
poměrně nízký počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup k osobnosti každého žáka
(výhoda patrná hlavně u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), výuku využívající metody a
formy lišící se od běžné základní školy - děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s
mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat
ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány
formou přednášek, ale nejlépe je pochopí, když se do těchto situací dostanou samy.

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP
Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování
a sociálně patologickým jevům, mezi které patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agresivní chování
záškoláctví
závislostní chování
prekriminální chování
sexuálně-rizikové chování
poruchy příjmu potravy
rasismus a xenofobie
sekty
rizikové sporty

Vzhledem k tomu, že naše škola je školou vzdělávající žáky 1. až 5. ročníku, přistupujeme
k jednotlivým tématům a okruhům velice citlivě s ohledem na věk.
Naše škola nemusela zatím řešit žádný závažný problém týkající se rizikového chování, a proto se
naše aktivity zaměřují na prevenci a kladou důraz především na mezilidské vztahy a prevenci
rizikového chování v dopravě, zdravý životní styl, a v neposlední řadě také na chování člověka za
mimořádných situací.
Dlouhodobé cíle
- zlepšování vztahů mezi dětmi (rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, přiznávání stejných práv druhým - nebrat cizí věci,
neničit je, nepoškozovat, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým)
- budování příznivého klimatu školy (získávání sociální obratnosti, navazování a udržování
dětských přátelství, řešení konfliktů dohodou, vyjednávání a domlouvání se na společném
řešení, někdy i s pomocí učitelky, uzavírání kompromisů)
- aktivity, jejímž hlavním obsahem je obhajoba vlastního názoru, nabídka řešení a pomoci
- sdělování citových dojmů, prožitků
- omezení rizikového chování žáků školy (poskytování informací o nebezpečích, která na děti
číhají (dětem, rodičům, zaměstnancům školy)
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel (pravidla školního řádu, třídní pravidla,
uplatňování základních společenských návyků a pravidel chování)
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- dopravní výchovu - prevenci rizikového chování v dopravě
Střednědobé cíle
- spolupracovat v rámci pedagogického týmu
- klást důraz na specifickou i nespecifickou prevenci, vybírat efektivní programy
primární prevence
- získávat rodiče pro spolupráci se školou
- informovat rodiče průběžně o činnosti školy
- naučit žáky rozpoznat rizikové chování a krizové situace, umět vhodně reagovat
- průběžně sledovat klima třídy a vytipovat žáky s problematickými vztahy
Krátkodobé cíle
- naplňovat Minimální preventivní program školy pro daný školní rok
- vyhledávat projevy možného výskytu sociálně patologických jevů, snažit se včasně reagovat
na vzniklé situace

-

udržet ve škole zdravé sociální prostředí
informovat žáky o účincích návykových látek
učit se řešit efektivně různé problémy
připravit žáky na možnost setkání s cizím člověkem, drogou a jiným nebezpečím
zlepšování komunikaci mezi žáky a pedagogy, školou a rodiči

Nespecifická a specifická prevence
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.
Specifická primární prevence
– aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu
jednotlivých forem rizikového chování žáků.
Jedná se o:
všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah
problému nebo rizika,
selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu
rizikového chování,
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.
Učitelé začleňují problematiku prevence rizikového chování žáků do plánu výuky. Prevence je
přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. Všichni naši pedagogičtí pracovníci dbají na
komplexní uplatňování prevence rizikového chování, a to ve všech oblastech, jichž se prevence
rizikového chování u žáků naší věkové kategorie dotýká.
Velkým přínosem v naší prevenci jsou společná sezení (kruhy) probíhající v rámci vyučovacího
procesu ve třídách, trvající 15 -20 min., kde se žáci věnují zejména aktuální situaci v třídním
kolektivu a různým tématům, která se dají zahrnout do zdravého životního stylu a mezilidský vztahů
- domov, člověk, zdraví, bezpečnost aj., a schránka důvěry umístěná v prostorách školy.
Minimální preventivní program probíhá také prostřednictvím externí spolupráce. Každoročně zveme
do školy příslušníky Policie ČR z odboru prevence, pracovníka BESIP, úzce spolupracujeme se
Sborem dobrovolných hasičů Dolní Lomná, kteří nám zajišťují programy a prevenci v oblasti
zdravovědy a chování člověka za mimořádných situací. V minulém roce jsme navázali spolupráci se
Slezskou diakonii - konkrétně s koordinátorem primární prevence Mgr. Šárkou Klusovou, která nám
zajišťuje ucelený specifický preventivní program. V tomto školním roce se tento specifický
preventivní program uskuteční v průběhu ledna až března. Také jsme dohodli spolupráci v oblasti
prohlubování povědomí o původu tradic Vánoc a Velikonoc s ohledem na multikulturalitu,
vzájemnou toleranci odlišností ve způsobu slavení těchto svátků, apod.
Ve školním roce jsou naplánovány tři bloky, které jsou vedeny formou prožitkových programů,
interakčních besed, diskuzí a her.

1. a 2.třída
1. blok 6. 1. 2020 (7. 30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
2. blok 3. 2. 2020 (9. 30 - 11. 10 - 2 vyučovací hodiny)
3. blok 3. 3. 2020 (7. 30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
1. Být dobrým kamarádem
2. Šikana, škádlení a já
3. Naše tělo jako domov

3. a 5.třída
1. blok 7. 1. 2020 (7. 30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
2. blok 4. 2. 2020 (7.30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
3. blok 4. 3. 2020 (7. 30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
1. Být dobrým kamarádem
2. Když to ve mně vře
3. Říkat ANO, říkat NE

4. třída
1. blok 6. 1. 2020 (9. 30 - 11. 10 - 2 vyučovací hodiny)
2. blok 3. 2. 2020 (7.30 - 9. 15 - 2 vyučovací hodiny)
3. blok 3. 3. 2020 (9. 30 - 11. 10 - 2 vyučovací hodiny)
1. Být dobrým kamarádem
2. Když to ve mně vře
3. Poselství kouřových signálů

Součástí naší školy je také mateřská škola, kde děti také prochází preventivním programem
přizpůsobeném věku. Především děti předškolního věku bývají postupně seznamovány s prostředím
ZŠ, ale i blízkého okolí. Navštěvují různé akce společné se ZŠ.
V rámci školních projektů často využíváme práce smíšených skupin žáků z různých tříd, popř. i dětí
z mateřské školy.
Preferujeme zejména kreativitu, aktivizující metodické přístupy, metody praktické rozvíjející
dovednosti a demonstrační. Zejména v mladším školním věku považujeme za důležité názorné
vyučování vedoucí k podněcování kreativity žáků a schopnosti se rychle a adekvátně rozhodovat.
Naši žáci a pedagogové spolupracují a sdílí různé aktivity a projekty s okolními školami, především
s:
- MŠ Bocanovice
- PZŠ a PMŠ Dolní Lomná
- ZŠ Jablunkov
- ZŠ Návsí

Nespecifická prevence
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel (popřípadě vyučující předmětu, který
danou problematiku zahrnuje). Jednotlivá témata jsou začleněna především v českém jazyce,
angličtině, prvouce, přírodovědě, vlastivědě, informatice, ale i dalších předmětech.
Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou prací,
skupinovou prací, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiálů v oblasti
primární prevence.
1.– 3. ročník
1. ročník
Prevence rizikového chování v dopravě (bezpečná cesta do školy, chodec, cyklista)
Zdraví, strava, čistota (návykové látky, zdravá výživa a zdravý životní styl, hygiena)
Lidské tělo, děti na Zemi (multikulturní výchova, lidé s postižením)
Proč být k sobě hodní – vztahy, šikana
2. ročník
Člověk – (nemoc, úraz, hygiena, čistota, návykové látky, zdravá výživa a zdravý životní styl)
Rodina, domov, zvyky, tradice, mezilidské vztahy
Prevence rizikového chování v dopravě
Využití internetu - zprostředkování informací
3. ročník
Prevence rizikového chování v dopravě
Místo, kde žijeme (multikulturní výchova, vztahy, šikana)
Lidské tělo (návykové látky, zdravá výživa a zdravý životní styl, hygiena sexualita)
Zaměřit se na:

- dodržování zásad používání léků, používat léky s vědomím lékaře a rodičů,
odevzdávání nepoužitých léků
- poznávání prospěšnosti a škodlivosti přírodních látek (poznávání jedovatých rostlin)
- znát škodlivé účinky na zdraví: tabák, alkohol, káva, jiné návykové látky
- pravidla bezpečnosti v dopravě (bezpečná cesta do školy, chodec, cyklista)
- zdravá výživa
- zdravý životní styl (sport, denní režim, počítač, mobilní telefon)
- nepřijímat dary od cizího člověka - Nácvik odmítání
- znát, kam se obrátit a na koho v případě jakéhokoliv problému: návykové látky
šikana, obtěžování, problémy ve škole nebo v rodině
- rodina a vztahy v rodině, komunikace mezi jednotlivými členy, řešení problémů
- zásady společenského chování
- dětská krizová centra, linky důvěry, nácvik komunikace
4. – 5. ročník
4. ročník
Péče o zdraví člověka, první pomoc
Naše vlast, Evropa a svět (multikulturní výchova)
Prevence rizikového chování v dopravě (vybavení jízdního kola, cyklista)
Předávání informací, aktivní spolupráce žáků
5. ročník
Člověk jako součást přírody
Prevence rizikového chování v dopravě
My a Evropa, rovnost všech lidí
Nebezpečí kyberšikany, bezpečné používání internetu
Zaměřit se na:
- prevence zneužívání návykových látek
- legální a nelegální návykové látky
- ochrana před nimi a nácvik odmítání
- hledat náhradní činnosti místo používání návykových látek
- posilování osobnosti dítěte a jeho sebedůvěry
- dopravní výchovu
- orientace v tel. seznamu, vyhledávání důležitých adres, nácvik komunikace
- řešení krizových situaci – šikana, setkání s dealerem, s deviantní osobou
- mezilidské vztahy, bojovat proti šikaně
- zdraví = základní lidská hodnota, zdravý životní styl
- učit žáky chápat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority,
každé kultury
Upozornit děti na nebezpečí internetu:
- seznámit se s pravidly o bezpečném užívání internetu
- závislost na internetu a počítačových hrách
- kyberšikana
- nebezpečí chatu
- stránky s rasovou tematikou
- stránky obsahující násilí

Využívat témata ke zdravému životnímu stylu, trávení volného času, prevenci návykových látek,
mezilidských vztahů napříč předměty - např. ČJ (sloh, čtení, dramatická výchova), VV, PČ, TV –
podle vhodnosti probíraného tématu.
Zařazování témat podle aktuální situace!
Další školní aktivity:
Kulturní:
- podzimní jarmark
- obecní Mikuláš
- koledování v obci - Vánoce, Velikonoce
(koledování v Domě s pečovatelskou službou)
- vánoční besídky
- karneval
- vystoupení na setkání důchodců
- Vítání občánků
- péče o pomníky v obci
- péče o výzdobu obce - Vánoce, Velikonoce
- výzdoba domu s pečovatelskou službou
- společné projekty školy a školky
- divadelní představení
- školní časopis
- prezentace prací na webových stránkách: www.zsdolnílomna.cz
- zapojení žáků do organizování školních výstav, soutěží a do regionálně i celostátně
vyhlašovaných soutěží
- Den otevřených dveří
- Slabikářová slavnost
- Radovánky
- rozloučení s předškoláky - Pasování na školáka
- rozloučení s žáky 5. ročníků
- školní výlet
Sportovní:
- přespolní běh
- atletický trojboj
- sanice
- zimní hry na sněhu
- školní výlet
Ekologické:
- Cvičení v přírodě
- přednáška lesního pedagoga
- spolupráce se zážitkovým centrem URSUS
- spolupráce s mysliveckým spolkem
- akce ke Dni Země
- cvičení PO, CO
- sběr podzimních plodů pro lesní zvěř
- třídění odpadu
Další:
- Ovoce do škol, Mléko do škol
- spolupráce s knihovnou (Jablunkov, Třinec)
- spolupráce s Charitou Jablunkov (Týden sociálních služeb)
- projekt Veselé zoubky

- křesťanské Vánoce a Velikonoce
Soutěže:
- matematická (Klokan, Cvrček), recitační, pěvecká, scénické čtení, sportovní (atletický
trojboj, přespolní běh)
Volnočasové aktivity
Nepovinný předmět:

náboženství katolické

Kroužky:
Metoda dobrého startu
Angličtina

MŠ
MŠ

Odpolední škola

ZŠ

Čtenářský klub

ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her

ZŠ

- spolupráce s DDM Jablunkov ZÚŠ Jablunkov
Další aktivity
Konzultační hodiny pro setkání s dětmi popř. rodiči - Pátek 12.30 – 13.30
Nástěnka - dostupné informace pro žáky a rodiče
Využití e- mailové pošty – informovanost rodičů
Schránka důvěry Klima školy – evaluační dotazníky pro rodiče, žáky a zaměstnance školy

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP
Cíl:

Pozitivní klima třídy

Ukazatele dosažení cíle:

Schopnost žáků definovat problém, diskutovat o něm, řešit jej
(za pomoci třídního učitele, popř. školního metodika prevence)

Zdůvodnění cíle:

Pozitivní klima třídy, školy je základem pro příznivý průběh
vzdělávacího procesu

Návaznost na dlouhodobé

-

cíle:

budování příznivého klimatu školy (získávání sociální
obratnosti, navazování a udržování dětských přátelství,
řešení konfliktů dohodou, vyjednávání a domlouvání se
na společném řešení, někdy i s pomocí učitelky, uzavírání
kompromisů)

Cíl:

Bezpečné používání internetu

Ukazatele dosažení cíle:

Dodržování stanovených pravidel a postupů při práci s využitím
internetu, popř. bezproblémová komunikace mezi žáky a
bezpečný pohyb na sociálních sítích

Zdůvodnění cíle:

Internet patří dnes k fenoménům, které děti využívají a často se
mohou setkat s nebezpečím

Návaznost na dlouhodobé

-

cíle:

omezení rizikového chování žáků školy (poskytování
informací o nebezpečích, která na děti číhají (dětem,
rodičům, zaměstnancům školy)

Cíl:

Zdravá výživa a zdravý životní styl

Ukazatele dosažení cíle:

Přístup k způsobu stravování (svačiny, školní jídelna) a trávení
volného času (mimoškolní aktivity, trávení přestávek, apod.)

Zdůvodnění cíle:

Zdravá výživa a zdravý životní styl je proces, který vyžaduje čas,
citlivé avšak důsledné a důrazné připomínání nutnosti takového
přístupu ke zdraví a péči o své tělo.

Návaznost na dlouhodobé
cíle:

-

výchova ke zdravému životnímu stylu

Cíl:

Prevence rizikového chování v dopravě

Ukazatele dosažení cíle:

Dodržování pravidel v praktickém využívání komunikací
(chodník, silnice, cyklostezka), pravidelné testování znalostí
formou kvízů, her, apod.

Zdůvodnění cíle:

Naši žáci jsou aktivními účastníky silničního provozu. V obci se
vyskytují riziková místa. Je nutné vést děti k bezpečnému
pohybu po místních komunikacích a předcházet tak nehodám.

Návaznost na dlouhodobé
cíle:

-

dopravní výchovu - prevenci rizikového chování v
dopravě

Specifická prevence
Název programu

Hasík

Typ programu

Vzdělávací prožitkový program

Stručná charakteristika

Požární ochrana a ochrana obyvatelstva na školách

programu
Realizátor

Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Lomná
Citadela Bruntál, z.s.

Cílová skupina

Žáci 2. ročníku ZŠ

Počet žáků v programu

14

Počet hodin programu

2 (120 min.)

Návaznost programu na cíle

Ochrana člověka za mimořádných situací

MPP
Ukazatele úspěšnosti

Závěrečný kvíz pro žáky, praktická dovednost při řešení
problémové situace

Termín

Únor 2020

Zodpovědná osoba

Martin Tomica

Název programu

Zdravověda

Typ programu

Vzdělávací prožitkový program

Stručná charakteristika

Péče o zdraví, poskytnutí 1. pomoci

programu

Realizátor

Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Lomná

Cílová skupina

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ

Počet žáků v programu

19

Počet hodin programu

3 (180 min.)

Návaznost programu na cíle

Péče o zdraví člověka, první pomoc

MPP
Ukazatele úspěšnosti

Závěrečný kvíz pro žáky, praktická dovednost při řešení
problémové situace

Termín

ÚNOR 2020

Zodpovědná osoba

Martin Tomica

Název programu

Požární poplach - evakuace školy

Typ programu

Vzdělávací prožitkový program

Stručná charakteristika

Ochrana člověka za mimořádných situací

programu
Realizátor

Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Lomná

Cílová skupina

Žáci 1. -5. ročníku ZŠ, děti z 2. oddělení MŠ (předškoláci

Počet žáků v programu

47

Počet hodin programu

2

Návaznost programu na cíle
MPP
Ukazatele úspěšnosti

Chování dětí a připravenost žáků při cvičném požárním
poplachu

Termín

Červen 2020

Zodpovědná osoba

Martin Tomica

Název programu

Dopravní výchova

Typ programu

Vzdělávací prožitkový program

Stručná charakteristika

Dopravní výchova - pravidla silničního provozu, chodec,

programu

cyklista, řidič.
Výuka dopravni výchovy je realizována na základě tézí

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu dle regulí
„Tématického plánu Ministerstva dopravy".
Realizátor

BESIP

Cílová skupina

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ

Počet žáků v programu

19

Počet hodin programu

4 (240 min.)

Návaznost programu na cíle

Prevence rizikového chování v dopravě

MPP
Ukazatele úspěšnosti

Závěrečný test znalostí
Jízda zručnosti na dopravním hřišti (ZŠ Jablunkov)

Termín

Září 2019 – červen 2020

Zodpovědná osoba

Alena Vašíčková

Název programu

Ovoce a mléko do škol

Typ programu

Projekt MŠMT

Stručná charakteristika

Zdravá výživa

programu
Realizátor

OVOCENTRUM V+V, s.r.o.

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

Počet žáků v programu

47

Počet hodin programu

Závoz a informace k produktům 1krát za 14 dní
1krát ročně doprovodný program

Návaznost programu na cíle

Zdravá výživa a zdravý životní styl

MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín

Září 2019 – červen 2020

Zodpovědná osoba

Název programu

Beseda s policistou

Typ programu

Vzdělávací prožitkový program

Stručná charakteristika

- prevence rizikového chování
v dopravě (přechod pro chodce,

reflexní prvky, cyklista – bezpečnost
na kole, bezpečnost na kolečkových
bruslích, bezpečnostní pásy a
sedačky v autě)
- předání publikací Policejní pohádky
(seznámení s publikací)
- dotazy žáků
- předání upomínkových předmětů

programu

Realizátor

Policie ČR

Cílová skupina

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ (Školní dužina)

Počet žáků v programu

25

Počet hodin programu

2 (120 min.)

Návaznost programu na cíle

Prevence rizikového chování

MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle
MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

2. 10. 2019

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pedagogové
-

pedagogové školy se pravidelně navzájem informují o dění ve třídách
mají možnost upozornit na problémové žáky, hodnotit akce, které již proběhly i vyjádřit se
k těm plánovaným
školní metodik prevence informuje podle potřeby o připravovaných aktivitách
vedení školy je nápomocné a maximálně vychází vstříc při řešen problémů
pedagogové se domlouvají na jednotném postupu při řešení problémů
pedagogičtí pracovníci se seznamují s novými metodickými pokyny vydanými MŠMT
souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů.

Každý pedagog, zvláště pak třídní učitel je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy. Vede
žáky k tomu, aby uměli třídit informace a aby se naučili posoudit jejich důležitost, prospěšnost nebo
naopak škodlivost i způsob, jak s danou informací naložit.
Úkolem pedagogů je:
-

-

včasné odhalování specifických poruch učení a chování dětí (spolupráce s PPP, SPC)
všímat si chování dětí (odhalování šikany)
v kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat
vytvářet spolu s dětmi pěkné prostředí ve třídě a ve škole
motivovat k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbát
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního
sociálního klimatu ve třídě); podporovat rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky
třídy
zprostředkovávat komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantovat
spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků třídy
získávat a udržovat si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném
zázemí
spolupracovat se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílet se
na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve
třídě
zúčastňovat se podle možností školení a seminářů týkajících se dané tématiky

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Realizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

b) Školní metodik prevence
NÁPLŇPRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, novelizace vyhláška č. 116/2011Sb.
- Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,
nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších
sociálně patologických jevů.
- Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní
práce s třídními kolektivy). Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými,
preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence
sociálně patologických jevů.
- Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických
jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
- Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací
a zkušeností.
- Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
Sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny,
zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti
prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování,
poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně
zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve
spolupráci s třídními učiteli).
-

- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů
ve škole.
- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.
Stručně:
- spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy
- předává informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a
projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
- podílí se na řešení jednotlivých problémů
Žáci mají možnost osobních konzultací ve sborovně každý pátek od 12. 30 do 13. 30 hodin
(v případě nutnosti i během dne).
Žáci mohou upozornit na rizikové chování buď osobně, nebo přes třídního učitele. Schránka důvěry
funguje, je žáky využívána spíše nárazově, dávají přednost osobnímu pohovoru.
Na školního metodika prevence se mohou žáci obrátit v otázkách šikany a kyberšikany, násilí doma i
ve škole, sexuálního i jiného zneužívání, ohrožení, s problémy kouření, návyků na alkohol nebo
drogy.
Se svými problémy nebo problémy spolužáků se mohou žáci obracet i na ostatní pedagogické
pracovníky ve škole podle toho, jakou k nim mají důvěru.

c) Rodiče
Rodičům jsou předávány informace obecného charakteru v týdenní plánech a na třídních schůzkách.
V případě problémů jsou informováni zápisem v ŽK, popřípadě jsou přizváni na jednání s žákem (o
setkání je veden zápis - zápisy z jednání s žáky, popř. s rodiči dle doporučení MŠMT Využití
právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách)
Komunikace zákonnými zástupci je zprostředkovávána také prostřednictvím elektronické pošty,
SMS zpráv, školního webu, využitím konzultačních hodiny, popřípadě formou besed, přednášek,
apod. (dle zájmu rodičů).
Spolupráce s rodiči
-

informovat na třídních schůzkách rodiče o problémech návykových látek,
o problémech chování žáků
podle zájmu rodičů poskytnout vhodnou literaturu
dle zájmu rodičů uskutečnit besedu s pracovníky PPP, SPC (o poruchách učení a chování –
spolupráce s rodinou, okruhy besed podle zájmu rodičů) nebo odborníky z oboru školství,
zdravotnictví…
informovat rodiče o kroužcích v DDM, ZUŠ
zapojit rodičů do akcí školy (spolupráce se Sdružením rodičů)
poskytovat informace o dění ve škole

Název programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

5. EVALUACE
A) Kvalitativní hodnocení
1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda bylo
dosaženo stanovených cílů
2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i
v následujícím roce.
Při hodnocení MPP využíváme kvantitativní (počet realizovaných akcí, počet zapojených žáků –
apod.) a kvalitativní ukazatele.
Hodnotíme jednotlivé akce, besedy a přednášky formou anketních lístků pro žáky, které budou
zadávány bezprostředně po průběhu akce i s delším časovým odstupem. Na základě vypočítaného
indexu úspěšnosti lze zpracovat kvantitativní i kvalitativní analýzu.
Důležitou formou hodnocení je opakované zadávání stejných dotazníků, vždy na začátku programu a
potom po jeho ukončení. Touto formou lze hodnotit individuální změnu ve znalostech, vědomostech,
postojích i chování žáků.
Další možností evaluace je sledování chování žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách, školních
výletech a pobytových akcích a toto sledování použít k vypracování kvalitativní analýzy.
Při hodnocení efektivity prevence lze využít slohových prací, výtvorů a jiných samostatných prací
žáků.
Důležitým vodítkem k hodnocení jsou také dotazy dětí kladené přímo pedagogům nebo
prostřednictím prostřednictvím schránky důvěry.
Pro evaluaci programu je nutné získávat informace i od rodičů a široké veřejnosti o chování žáků
mimo školu.

B) Kvantitativní hodnocení
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence
RCh
Počet vzdělávacích aktivit
Počet celkově proškolených pedagogů
Počet hodin

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
Počet

Počet

Počet zúčastněných

aktivit

hodin

rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Specifické preventivní aktivity, reagující na

Počet aktivit

Počet žáků

individuální situaci (problém) ve třídě

Počet hodin
přímé práce

Blok primární prevence
Interaktivní seminář
Beseda
Komponovaný pořad
Pobytová akce
Situační intervence
Jiné

Volnočasové aktivity při školách
Školní kluby
Školní kroužky
Víkendové akce školy
Prázdninové akce školy
Jiné

Počet aktivit

Počet žáků

Materiály použité při tvorbě Minimálního preventivního plánu školy:
1. PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, Rukověť školního metodika prevence, Středočeský kraj, 2019
2. Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na
období 2019-2027, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2019
3. Manuál pro tvorbu minimálního preventivního programu, Pražské centrum primární prevence,
2010

Přílohy:

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ SAPECIFICKÉ PREVENCE
Být dobrým kamarádem
Vhodné pro 1. – 4. třídu
Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho
důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat
nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.
Šikana, škádlení a já
Vhodné pro 1. – 2. třídu
Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozvědí, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co
dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.
Naše tělo jako domov
Vhodné pro 2. – 3. třídu
Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy
drinky a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tento domov ničí.
Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)
Vhodné pro 3. – 5. třídu
Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nimi
zacházet. Pomocí jim může být tento interaktivní zážitkový program, jehož cílem je ukázat dětem, jak se
mohou lépe vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také zjistit, jak lze řešit konflikty s
druhými konstruktivně.
Poselství kouřových signálů
Vhodné pro 3. - 5. třídu
Interaktivní zážitková beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na
rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně
odmítavého postoje ke kouření.
Říkat ANO, říkat NE
Vhodné pro 4. – 5. třídu
Interaktivní zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím
kroužků, starším lidem. Beseda napomáhá pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Má za cíl pomoci
žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Obsahuje konkrétní
aplikace prostřednictvím scének v různých situacích.

b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová dotace

Vyučující

30

31

32

