
Minimální preventivní program 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice 

Horní Stropnice 214 

373 35 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Jaroslav Baláš 

Telefon, fax na ředitele 386327145 

E-mail na ředitele reditel@zshstropnice.cz 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence 

Mgr. Zbyněk Drbout 

Telefon 386327181 

E-mail  drbout@zshstropnice.cz 

 

Jméno a příjmení výchovného 

poradce 

Mgr. Helena Balášová 

Telefon 386327181 

E-mail  balasova@zshstropnice.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků (studentů) 

MŠ I. třída 1 25 

MŠ II. třída 1 22 

ZŠ I. stupeň 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

  9 

14 

16 

15 

13 

ZŠ II. stupeň 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

15 

16 

13 

10 

Celkem 11 168 

 

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 

 

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 

 

1. Sociální a jiné okolí školy 

 

Základní škola a Mateřská škola  Horní Stropnice je právní subjekt se součástmi MŠ, ZŠ, ŠD 

a ŠJ. 

V každém ročníku je po jedné třídě. 

Do školy chodí nejen místní děti, ale dojíždějí i ze sousedních osad, autobusové spojení je 

přiměřené. Okruh dojíždějících žáků je cca 5 km. U žáků se projevují rozdíly v materiálním 

vybavení jednotlivých rodin. Většina dětí pochází ze slabšího sociálního prostředí, které není 
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motivující. Velké zastoupení mají neúplné rodiny, především matky samoživitelky. Relativně 

časté jsou rodiny s nevlastním rodičem a nevlastním sourozencem. 

 

2. Informace od pedagogů 

 

Informace od jednotlivých pedagogů jsou získávány prostřednictvím diskusí. Největší 

problém vidí v malé kooperaci školy s rodinou. Neochotu spatřujeme na straně rodičů, kteří 

ve výzkumech uvádějí svou informovanost jako dostatečnou viz. SCIO mapa školy, tudíž se 

nedaří navázat užší spolupráci. Většina rodičů se k problémům svých dětí staví ochranářsky, 

bagatelizují naše pozorování, připomínky k výstřelkům chování svých dětí se snaží zlehčovat, 

vyhýbají se aktivní spolupráci a řešení problémů. Problematiku SPJ vnímají okrajově 

s pocitem, že se to jejich dítěti nemůže stát a že problematice rozumí a nepotřebují žádné další 

informace. 

 

 

3. Informace od rodičů 

 

Nejsou. Mohou informovat metodika prevence osobně při konzultačních hodinách nebo 

prostřednictvím e-mailu. 

 

4. Informace od žáků 

 

Žáci mohou informovat své pedagogy osobně nebo mohou využít schránku důvěry. Tyto 

možnosti nevyužívají.  

 

 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 

 

Projekty: 

 

Mapovat projevy SPJ nejen na druhém, ale i na prvním stupni školy. 

 

Najít formu jak zvýšit informovanost rodičů o drogové problematice a v oblasti sociálně-

patologických jevů – šikana, kyberšikana, záškoláctví, kouření … 

 

Žákům nabídnout dostatek volnočasových aktivit a vést je k aktivnímu přístupu ke zdravému 

životnímu stylu. 

 

Předat žákům pravdivé informace o nebezpečí plynoucím ze zneužívání alkoholu, cigaret a 

nelegálních drog. 

 

Zvýšit informovanost o drogové problematice pro rodiče v oblasti sociálně-patologických 

jevů – šikana, záškoláctví, kouření … 

 

Zvýšit kompetence vyučujících v oblasti prevence šikany a zneužívání drog. 

 

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 

 



 

1. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

 

Reagovat podle aktuální nabídky školicích středisek. 

Řešení konfliktů ve škole. 

Konflikty a jejich řešení. 

Odměny a tresty ve škole. 

Školní nekázeň. 

Nemoc jménem šikana. 

 

2. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ  

 

Pravidelná setkání primárních preventistů 

Reagovat podle aktuální nabídky školicích středisek. 

Šikana ve školním prostředí. 

Kyberšikana, kyberkriminalita , sociální sítě, Google. 

Drogy, alkohol? Ne děkuji! 

Kázeň a klima školy. 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

 

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

 

Rodiče budou seznámeni s ŠMP na třídních schůzkách. Budou informováni o konzultačních 

hodinách ŠMP. 

MPP bude vyvěšen na školním webu. 

 

2. Aktivity pro rodiče 

 

Účast na koncertech, sportovních představení žáků školy (besídky v MŠ, tvořivá odpoledne 

v MŠ, zpívání na schodech – sbor „Sluníčko“, Hodina pravdy v Českých Budějovicích – sbor 

„Sluníčko“, vystoupení tanečních kroužků žáků školy, vystoupení mažoretek žaček školy atd.) 

 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 

 

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

Žákům se ŠMP osobně představí v jednotlivých třídách. Ti budou informováni kdy, kde a 

v kolik hodin budou poskytovány konzultace ŠMP. 

 

S MPP budou žáci seznámeni prostřednictvím třídnických hodin. 

 

MPP bude vyvěšen na webu školy. 

 

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních 

osnov 

 

Realizátor 
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Zdravotní ústav Sexuální chování - přednáška 



dopravní hřiště 

České 

Budějovice 

Dopravní výchova, prožitková aktivita. 

dle dodavatele Zdravý zdravotní styl – přednáška. 

 

Motivační beseda pro žáky VIII. a IX. postupného ročníku – volba 

povolání (např. AČR, PČR, záchranné sbory apod.) – ukázky, beseda – 

v rámci POKOS 

HZSJK 
Chování člověka za běžných a mimořádných situací, požární ochrana – 

exkurze, prožitková aktivita. 

 

2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 

 

SPJ který bude řešen: Dle výskytu SPJ na škole - operativní řešení s odborníky. 

Jak byla situace zjištěna: 

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

 

Kdy bude situace řešena: 

S použitím jakých metod bude intervence vedena: 

 

Způsob ověření efektivity intervence: 

 

 

 

 

2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky 

Název aktivity, akce Realizátor 



Řekni drogám NE! – projekce videofilmů 

 

Drogy a infekční choroby 

Legální drogy 

Kouřím, piju, jsem dospělý 

„Život“ s drogou 

 

Kyberšikana 

 

Co je a není závislost 

 

Alkohol a jiné návykové látky u dětí 

 

Kouření aneb závislost na tabáku 

 

Pravidla k bezpečnému užívání internetu 

 

1. třída - Bezpečný start do školního života 

2. třída - Bezva třída 

3. třída - Vliv médií na školní populaci 

4. třída - Dětský svět financí 

5. třída - Životní hodnoty 

6. třída - Násilí a šikana 

7. třída - Kyberšikana a virtuální svět 

8. třída - Peníze a jejich moc 

9. třída - Xenofobie a rasismus 

 

7. a 8. třída – Než užiješ alkohol, užij mozek 

 

 

 

 

 

jednotliví vyučující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEIA 

 

 

 

 

 

 

 

SANANIM 

 

 

 

 

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ 

 

Olympijská roadshow 

Předvánoční mezitřídní turnaj ve vybíjené, florbalu 

Předvánoční projektový den 

Nocování ve škole 

Mikulášská nadílka 

Olympijský lehkoatletický čtyřboj 

Turnaje v sálové kopané pro kategorie mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší 

žáci 

Mezitřídní turnaj ve stolním tenisu – singly, debly  

Okresní přebor škol – stolní tenis 

Odznak všestrannosti olympijských nadějí 

Bruslení ve sportovní hale v Českých Budějovicích 

 

Pozn. Otevřené, reagovat podle aktuální potřeby. 

 



V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 

 

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

PČR Trhové Sviny  Žižkovo náměstí 33, 374 01  Trhové 

Sviny 

PČR České Budějovice  
Pražská třída 1589/5, 

České Budějovice 370 01  

THEIA 
Lucie Martínková, 

martinkova@theia.cz  

THEIA - krizové centrum o.p.s. 

Mánesova 11/3b 

České Budějovice 

370 01 

 

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA  

 

Závěrečná zpráva – evaluace školy 

Vyhodnocení plánu činnosti 

Evidence SPJ ŠMP a výchovným poradcem 

 

 

 

 

VII. KRIZOVÉ PLÁNY 

 

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP   

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP   

 

VIII. PŘÍLOHY  

 

Intervence pedagoga: 

 školní šikanování 

 poruchy příjmu potravy 

 návykové látky, drogy 

 alkohol u dětí školního věku 

 kyberšikana 

 rizikové chování v dopravě 

 syndrom týraného dítěte 

 homofobie 

 

Intervence pedagoga + Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků, studentů ve školách a školských zařízení – u MPP. 

 

Zbyněk Drbout ŠMPPJ 
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