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Charakteristika školy a její vnitřní zdroje pro realizaci MPP 

Jsme malotřídní škola s výukou žáků 2. - 5. ročníku. V přízemí budovy školy jsou 

umístěny dvě třídy mateřské školy, školní jídelna, pošta, šatna a tělocvična. V 

prvním patře jsou tři třídy základní školy, ředitelna, sborovna a toalety. Školní 

družina sídlí v sousední budově. Za budovou školy je školní zahrada, která získala 

certifikát Přírodní zahrada a Ukázková zahrada.   

Nižší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup k dětem a navozuje 

atmosféru školy rodinného typu. Pedagogové jsou seznámeni se sociálním 

klimatem jednotlivých tříd. Pravidelná a včasná komunikace mezi třídními učiteli 

a celým pedagogickým sborem významně přispívá k včasné detekci a řešení 



nevhodného chování žáků. Učitelé dobře znají prostory školy a snaží se předvídat 

rizika spojená s prostorovým uspořádáním školy. 

Během dne je ve škole zajištěn přímý dohled nad žáky. Vyučující jsou se svými 

žáky téměř v nepřetržitém kontaktu. Ráno otevírají budovu školy asistenti 

pedagoga a vykonávají dohled v šatně před začátkem vyučování. Po příchodu 

všech žáků do školy je vchod uzamčen.  O přestávkách vykonávají dozor ve 

třídách i na chodbách vyučující. Velkou přestávku žáci tráví na školní zahradě 

pod dohledem asistentů pedagoga nebo vyučujících. Bezpečný přesun žáků ze tříd 

do školní jídelny i zpět zabezpečují vyučující. Žáci, kteří neobědvají a žáci, kteří 

po obědě opouští jídelnu jsou pod dohledem vychovatelky školní družiny. Jelikož 

je školní družina umístěna v jiné budově školy, po skončení vyučování odchází 

učitel s dětmi do šatny a odvádí žáky do prostor školní družiny. 

  

Současná situace v jednotlivých třídách 

Ve škole jsou řešeny běžné problémy týkající se  chování žáků – zapomínání 

pomůcek, občasné neplnění zadaných úkolů, nevhodné chování v hodinách a o 

přestávkách. 

Problémy s kouřením, drogami či šikanou se ve škole objevují zřídka a jsou 

okamžitě řešeny vhodně zvolenými postupy (např. mimořádná třídní schůzka se 

zákonnými zástupci žáků, pohovory s žáky, intervence různých neziskových 

organizací v oblasti prevence nevhodného chování). Případné závažnější 

přestupky proti školnímu řádu jsou řešeny kázeňskými opatřeními (důtkou 

třídního učitele, ředitele školy, sníženým stupněm z chování). Problémy 

výraznějšího rázu jsou  řešeny ve spolupráci třídní učitel – vedení školy – školní 

metodik prevence. 

Školní minimální preventivní program je zaměřen na aktivity podporující zdravý 

životní styl, osobnostní a sociální rozvoj, osvojování pozitivního sociálního 

chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizaci volného času. I v 

tomto školním roce se budeme snažit nabídnout dětem co nejpestřejší škálu 

volnočasových aktivit. V letošním školním roce mohou žáci navštěvovat tyto 

kroužky: 

 Šití 

 Vaření 

 Doučování 

 Veselá angličtina s programováním 

 Stolařský 

 Náboženství 



Pokud bude ve škole zjištěna šikana, budeme postupovat dle metodiky MŠMT a 

školních směrnic k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních – 

viz. příloha. 

Dojde-li ve třídě k většímu rozšíření některého negativního jevu, proběhne v ní 

na základě doporučení odborníků „ozdravný program“. 

Všichni pedagogičtí pracovníci žákům nabízejí konzultace. Konzultační hodiny 

jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, ve vestibulu školy na nástěnce, 

kde jsou umístěny i další informace týkající se výuky a vzdělávání žáků. V případě 

potřeby jsou konzultační hodiny pro rodiče i žáky dle osobní domluvy. 

Na naší škole jsou 3 vyučující 1. stupně, 1 asistent pedagoga, 1 školní 

asistent,  vychovatelka školní družiny a provozní zaměstnanci, kteří jsou s dětmi 

v každodenním  kontaktu.  

Vedení školy podporuje a aktivně pomáhá při realizaci Minimálního 

preventivního programu (MPP). Školní metodik prevence koordinuje MPP v 

rámci celé školy. Učitelé začleňují preventivní témata do vyučovacích hodin. 

Třídní učitelé sledují  a monitorují rizikové chování žáků, vyhodnocují možná 

rizika a volí vhodné postupy pro zajištění optimálního sociálního klimatu 

třídy.  Škola v případě potřeby spolupracuje s jinými organizacemi, které 

poskytují preventivní programy. 

Škola organizuje pro žáky velké množství akcí, při kterých se setkávají žáci, 

rodiče, pedagogové školy, provozní zaměstnanci školy i široká veřejnost. 

 

Roční plán činnosti v ZŠ a MŠ, Lovčice  

2022/2023 

 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 

 Zahájení celoročního projektu RAJSKÁ ZAHRADA 

 Třídní schůzka v ZŠ – 7. 9. 2021 v 16 h  

 Podzimní výšlap do lesa 

 Zahradní slavnost Rajská jablíčka 16. 9.  – celodenní projekt  

 Uklízíme zahradu, chystáme se na zimu 

 Pojďte s námi na procházku 2. 10. (první výšlap) 

 Drakiáda 9. 10. odpoledne (dle povětří) 

 Podzimní prázdniny v ZŠ  27. – 29. 10. 2022 
 

LISTOPAD – PROSINEC 

 Svatomartinská snídaně 11. 11. a večerní lampionový průvod se  

sv. Martinem 



 MŠ jde na pohádku  

 Vánoční jarmark ve spolupráci s obcí Lovčice 27. 11. 2022  – vystoupení, 

stánky, cukrovíčko, výrobky žáků 

 Projektový den sv. Mikuláš  5. 12. 2022 

 Vánoční výlet do Slováckého muzea v Uh. Hradišti 

 Zpívání v kostele a Vánoční besídka ve škole 22. 12. 2022 

 Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2022 
 

LEDEN – ÚNOR 

 Bruslení na rybníku či na kluzišti v Kyjově 

 Třídní schůzky – konzultace 

 Pololetní prázdniny v pátek 3. 2. 2023 

 Dětský karneval  - dopoledne ve škole  

 Ostatky – dětský průvod obcí 17. 2. 2023 

 Jarní prázdniny 13. – 19. 3. 2023  

 Zahájení kurzu grafomotoriky pro předškolní děti MŠ 
 

 

 

BŘEZEN – DUBEN 

 Vlajka pro Tibet – 10. 3. celodenní projekt ZŠ 

 Vítáme jaro – Den vody 22. 3.  jarní procházka ke studánce Helenka, 

návštěva čistící stanice ve Ždánicích 

 Velikonoční prázdniny v ZŠ ve čtvrtek 14. 4.  2023 

 Den Země  22. 4. 2023 – my slavíme už 21. 4. úklidem zahrady  

 Zápis do ZŠ  26. 4.  2022 od 14 h 
 

KVĚTEN – ČERVEN 

 Hrajeme si na školu – adaptační kurz pro předškoláky 

 Den matek v MŠ 12. 5. 2023 – odpolední dílna 

 Májové setkání seniorů ve škole 21. 5. 2023 

 Třídní schůzka – konzultace 

 Vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. roč. do Prahy 

 Zápis do MŠ – 17. 5. 2023 v 14 – 16 h 

 Školní výlet – Olomouc  

 Divadlo Brno – žáci ZŠ 

 Mezinárodní den dětí 1. 6. v Rajské zahradě  

 Den otců v MŠ  16. 6. 2023 – spíme na zahradě 

 Výšlap školáků do našich luhů a hájů 

 Noc ve škole – spíme na zahradě 

 Koupání na koupališti ve Ždánicích 

 Ukončení školního roku ve čtvrtek 30. 6. 2023 



 

Škola dále bude organizovat jednu neděli v měsíci akci „Pojďte s námi na 

procházku“, která bude určena široké veřejnosti.  
 

Pravidla pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích 

Škola jako celek i každý zaměstnanec školy si je plně vědom toho, že má 

povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků, poskytovat důležité 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Dbáme především na tato 

opatření: 

 důsledně kontrolujeme uzavírání vstupů do budovy školy a pohyb osob přes 

vstup             

 při příchodu a odchodu žáků budovu školy otevírá pověřený asistent 

pedagoga a setrvává s žáky v těchto prostorách do začátku vyučování, kdy 

se škola zamyká 

Snažíme se dětem vhodným způsobem připomenout principy bezpečného 

školního prostředí: 

 jak se chovat při vstupu  a  odchodu ze školy 

 oznámit cizí osobu ve škole 

 upozornit na podezřelé chování spolužáků (držení zbraní, násilí, výhružky, 

šikana) 

 jak se chovat v krizové situaci 

 

Informujeme rodiče o způsobu zajištění bezpečnosti (na třídních schůzkách, 

informačních plakátech ve škole, na webových stránkách). 

V případě závažných problémů (stížností žáků, rodičů a učitelů) budeme 

kontaktovat školského ombudsmana (ombudsman@msmt.cz) 

  

 

Vnější zdroje školy pro tvorbu MPP 

 webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz 

 poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně 

 sociální síť (protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality) 

 kurátoři pro děti a mládež 

 OSPOD a komise sociálně právní ochrany 

 Policie ČR, městská policie 



 pediatři,  praktičtí lékaři, klinický psycholog a psychiatr  

 přehled vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky  

 přehled volnočasových aktivit v regionu 

  

 

Spolupráce s organizacemi 

 Koordinátorka KPSS Kyjovska (tel. 518 697 571, 602 515 693) 

 Městská policie Kyjov – akce pro žáky prvního stupně, spolupráce při 

vyšetřování trestné činnosti 

  OSPOD Kyjov – zanedbávání povinné rodičovské péče 

  PPP Kyjov, PPP Brno 

 Dětské krizové centrum (tel. 518 341 111) 

 Linka bezpečí (tel. 116 111) 

 Společenství proti šikaně  www.sikana.org 

  

 

Dlouhodobý cíl: 

 zdravé psychosociální klima třídy i celé školy 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 inkluzivní vzdělávání – vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami  

 vytváření  bezpečného prostředí pro pro žáky 

 podporovat zdravý životní styl žáků prostřednictvím správné životosprávy 

– školní stravování,   zapojení do projektu Ovoce do škol, zajištění pitného 

režimu   

 rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají efektivní orientaci v 

sociálních vztazích 

 odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 

  posilování  komunikační dovednosti 

  vytváření  pozitivního sociálního  klimatu ve škole,  příznivého a 

bezpečného prostředí pro žáky 

 upevňování a rozvíjení  kladného vztahu  k životnímu prostředí 

 vytváření a upevňování  základních  hygienických  návyků 

 zaměření se na osobnostní a sociální rozvoj žáků 

 řešení problémů a konfliktů prostřednictvím komunitního kruhu 

a  schránky důvěry 

  

http://www.sikana.org/


 

Obecné cíle: 

Upevňovat vztah učitel – rodič – žák, založený na vzájemném respektování 

osobností, vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj žáků, navázat na 

osvědčené metody práce, zavádět nové metody do výuky, zdůraznit roli 

osobnostně sociální výchovy. 

Jak toho chceme dosáhnout? 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na 

učitele obrátit a bude respektován jeho názor, potřeby. Učitel se zajímá o žáka, 

podněcuje dialog. Získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s 

rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen 

komunikaci s žákem, rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy. Na základě 

dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné 

podpoře žáka. 

Snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami ( také žáky s nadáním). 

Využíváme skupinovou práci. Žáci velkou část vyučování spolupracují ve 

dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel spolupráci věnuje 

pozornost, podporuje naslouchání, kompetenci 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. Každé pondělí v komunitním kruhu spolu s žáky  diskutujeme, sdílíme 

své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klademe otázky. Naše 

metody práce stavíme na aktivní činnosti žáků, na vlastním poznávání a 

objevování. 

Využíváme projektové vyučování.V rámci projektů se žáci blíže seznamují s 

děním kolem sebe a aktuálními tématy. Projektové vyučování umožňuje 

intenzivní spolupráci ročníků v rámci třídy. Celoškolní projekt navíc podporuje 

spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a 

dokáží spolupracovat. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči 

mladším. 

 

Specifické cíle: 

Využívání různých forem preventivní práce s žáky, spolupráce s rodiči.  

Jak toho chceme dosáhnout? 



 průběžně vzdělávat ŠMP (dle pokynů MŠMT) 

 usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou 

 seznámit rodiče s preventivní strategií školy, školním řádem, MPP 

  zajistit pravidelné schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a 

obeznámeni s riziky, jakými jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet 

 zapojovat rodiče do aktivit školy 

 

Působit v oblasti prevence alkoholismu a drog, předcházet užívání alkoholu, 

návykových látek, závislosti na moderních informačních technologiích.  

Jak toho chceme dosáhnout? 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci znají základní pojmy a důsledky užívání návykových látek 

 ve škole je zdravé motivující prostředí 

 žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu 

 škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, 

mimoškolní aktivity 

 žáci jsou dobře informováni a vědí,  na koho se v případě potíží obrátit 

 

Působit na případné agresivní chování a jednání žáků, předcházet šikaně, odstranit 

nebo zmírnit příčiny agrese. 

Jak toho chceme dosáhnout? 

 včas detekovat spouštěče agresivity a pokusit se odstranit nebo zmírnit 

příčiny, o kterých se domníváme, že se podílejí na žákově agresivitě 

nejvyšší mírou 

 tlumit agresivní chování dětí pozitivním posílením (posílit vhodné 

neagresivní chování), vyhasínáním v kombinaci s pozitivním posílením 

neagresivního chování 

 posilovat sebeúctu 

 posilovat a rozvíjet zdravé mezilidské vztahy 

 nabízet žákům širokou škálu zájmových kroužků, nepovinných předmětů a 

různých školních akcí, prohloubit spolupráci s rodiči, dále rozvíjet 

spolupráci mateřské a základní školy, podporovat spolupráci mezi školami 

a dalšími subjekty (také subjekty činnými v prevenci SPJ) 

 

Co nás těší: 



 když žáci mají možnost vyjádřit svá přání, trápení a to formou schránky 

důvěry, jsou ochotni řešit konflikty a nedorozumění dohodou a pod 

pedagogickým vedením najít řešení 

 žáci odsuzují šikanu, agresi vůči spolužákům (informace získané ze 

schránky důvěry) 

 žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor 

 ve škole panuje důvěrná a bezpečná atmosféra 

 žáci mají možnost navštěvovat pestrou škálu kroužků, které organizuje 

škola a  zaměstnanci školy 

 škola zprostředkovává dětem informace o dalších možnostech využití 

volného času (ZUŠ Ždánice, DDM Ždánice, Mažoretky DEJNA, 

Lovečánek apod.) 

 

Co nás trápí: 

 špatná komunikace s některými rodiči žáků 

 nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a návykovými látkami v rodině 

a na veřejnosti 

 občasná nekázeň žáků o přestávkách a ve vyučování 

 občasný výskyt úrazů 

  

 

Co dál? 

Vzdělávací oblast 

V letošním školním roce bude škola vyučovat ve 2. až 5. ročníku  podle ŠVP 

Tradice, ekologie a otevřenost. Zároveň se naše škola bude snažit nabídnout své 

služby nejen žákům, ale i rodičům a širší veřejnosti. 

V průběhu celého roku bude dbáno na plnění plánovaných výstupů a rozvoj 

klíčových kompetencí žáků.  V hodinách budou využívány vhodné metody a 

formy výuky. Zajistíme dětem primárně preventivní programy. Preventivní 

témata budou nejčastěji využívána v následujících předmětech: 

  Prvouka 

  Člověk a jeho svět 

  Český jazyk 

 



Znalostní kompetence žáků 

2. –  3. ročník 

Žáci znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek,  dokáží pojmenovat 

zdravotní rizika spojená  s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, znají 

hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, mají vědomosti jak 

udržovat zdraví a zdravý životní styl, mají právní povědomí v oblasti rizikového 

chování, v kontaktu s cizí osobou reagují správným způsobem. 

 

4. –  5. ročník   

Žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, 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, požívání alkoholu 

a zákony týkající se užívání a šíření drog. Umí komunikovat se službami, které 

poskytují 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 povědomí o tom, že každé jednání, 

které ohrožuje práva druhých ( šikana,   kyberšikana, násilí, zastrašování aj.) je 

protiprávní, znají rizika spojená s používání ICT a znají základní principy 

bezpečného používání ICT a internetu, znají základní způsoby odmítání 

návykových látek ve styku s vrstevníky a cizími osobami. 

 

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny: 

2.– 5. ročník 

Program je zaměřený 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, shromáždění), 

rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, 

navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě, osvojování a 

upevňování základních návyků – hygiena, životospráva, sdělení 

základních   informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a 

cigaretami, základy etické a právní výchovy, všestranný rozvoj osobnosti žáka, 

včasné diagnostikování sociálně patologických problémů v třídních kolektivech, 



důraz na spolupráci s rodiči, široká nabídka volnočasových aktivit, ekologická 

výchova, návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed, účast v 

soutěžích, výtvarných, sportovních, dopravních atd. 

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 i duševních situací 

 osvojení si schopnosti 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 

 

Společným hledáním vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit. 

Žáci budou mít v průběhu školního roku možnost navštívit kulturní představení 

dle aktuální nabídky. Průběžně budou řešeny a komunikovány dotazy ze schránky 

důvěry. K propagaci školy bude využit i místní tisk a webové stránky školy. 

Pedagogičtí pracovníci budou dbát na včasné odhalení vývojových poruch učení 

a chování. U žáků, kteří budou odbornými pracovišti takto diagnostikováni, zajistí 

nápravu (náprava poruch integrovaných žáků, zohlednění poruchy při klasifikaci, 

přiměřená výchovná opatření, spolupráce s rodinou).  

Ve škole bude efektivně pracovat školní družina a děti budou mít možnost 

navštěvovat zájmové kroužky. 

  



Pedagogičtí a nepedagogičtí  pracovníci školy 

Pedagogičtí pracovníci věnují pozornost žákům, registrují  signály možného 

problému a hledají  příčiny a vhodné formy nápravy. 

Pedagogičtí pracovníci se účastní vzdělávacích metodických akcí věnovaných 

jednotlivým předmětům i akcí pořádaných PPP Hodonín, Brno, Břeclav a jiné. 

Pedagogičtí pracovníci  i zaměstnanci školy jsou seznámeni s MPP na školní rok 

2022/2023 a jsou informováni o jednotlivých akcích. Zároveň s vedením školy a 

školním metodikem prevence koordinují jednotlivé akce, které v rámci prevence 

rizikového chování pro své žáky pořádají. Všichni pedagogové mají možnost 

vypůjčit si studijní materiál ze školní knihovny a videotéky a využívat k dalšímu 

vzdělávání také internet. 

Třídní učitel koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti 

prevence. Aktivně nabízí pedagogům a žákům možnost poradenství. Učitelé se 

vzájemně informují o případném  výskytu agresivního chování ve třídě, o potížích 

žáka, náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, 

porušování pravidel soužití ve škole. 

Nepedagogičtí pracovníci se ve svém každodenním styku s žáky snaží o vytváření 

příjemného klimatu, svým chováním žáky vhodně ovlivňují v upevňování 

zdravých a pozitivních návyků. 

 

Rodiče 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Konzultační 

hodiny pedagogů  jsou umístěny na webových stránkách školy. Rodiče mají také 

možnost navštívit výuku, někteří se zapojují do projektových dní v rámci svých 

možností a poznávají tak prostředí školy. Informovanost bude zaměřena zejména 

na oblast prevence užívání návykových látek a moderních informačních 

technologií. 

Rodiče budou moci vyjadřovat své názory a připomínky na: 

 pravidelných rodičovských schůzkách (informace o prospěchu a chování 

žáka, seznámení  s prací školní družiny a zájmových kroužků) 

 projektových dnech (účast rodičů při vyučování) 

 individuálních pohovorech s rodiči při řešení konkrétních problémů  při 

neformálních setkávání rodičů, dětí a pedagogů při společenských a 

kulturních akcích  

 prostřednictvím svých volených zástupců ve Školské radě 

Plán způsobu hodnocení  



Metodik prevence bude seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické 

pracovníky a rodiče žáků s výsledky programu. 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn: 

 zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně prospěchu 

žáků 

 zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí 

  zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole 

 

Jednotlivé aktivity budou hodnoceny bezprostředně po jejich realizaci  pomocí 

prostředků poskytujích zpětnou vazbu. V rámci hodnocení bude možné vyjádření 

pedagogů, žáků, rodičům i zaměstnancům školy.   

 

Zajištění věcného zázemí pro realizaci MPP školy 

Školní metodik prevence má k dispozici samostatnou místnost pro případné 

konzultace s žáky i rodiči. 

Pro dotazy a připomínky žáků (směrované na spolužáky, pedagogy, zaměstnance 

školy) je určena schránka důvěry, která je umístěna v 1. patře na chodbě školy. Je 

kontrolována, problémové situace jsou řešeny co nejdříve, především 

prostřednictvím komunitního kruhu, shromáždění školy. Díky komunitnímu 

kruhu a shromáždění školy se snažíme budovat vztahy mezi žáky, rozvíjíme 

jejich  komunikační dovednosti, učíme je schopnosti porozumět sobě i ostatním 

lidem, projevit své názory i city před ostatními. Učitel aktivně poznává žáky, má 

zdravý a dobrý vhled do jejich vztahů a problémů. Je nástrojem prevence šikany 

i dalších sociálně patologických jevů, snižuje kázeňské problémy. 

Ve škole se nachází knihovnička a videotéka preventivního metodického 

materiálu. Seznam všech dostupných materiálů, Školní řád, MPP (Školní 

preventivní) je k dispozici všem pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti 

na webových stránkách školy.  

Dokumentace 

 evidence akcí s preventivní tématikou,  

 výsledky anket 

 sociometrické  průzkumy, dotazníková a jiná šetření 

  

Školské dokumenty pro oblast primární prevence: 



Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019 – 2027 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–

2027. 

http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm 

 

  

 

……………………………………            ……………………………………… 

Mgr. Diana Valentová                              Mgr. Denisa Dušíková 

 metodik prevence                                              ředitelka školy 

  

  

V Lovčicích dne ………………………………. 

 

http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm

