MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

ZŠ Nová Včelnice, příspěvková organizace
Mgr. Hana Kubaláková
384 395 092
reditel@zsnovavcelnice.cz

Jméno a příjmení školního Mgr. Martina Parmová
metodika prevence
Telefon
384 395 092
E-mail
martina.parmova@unemocnice.cz

Jméno a příjmení
výchovného poradce

Mgr. Hana Kubaláková

Telefon
E-mail

384 395 092
reditel@zsnovavcelnice.cz

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ - I stupeň
ZŠ - II.stupeň

6

132

4

95

10

227

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)
6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)
SŠ – ostatní
Celkem

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
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 a jiné okolí školy
Škola patří mezi menší na Jindřichohradecku. Většina žáků pochází ze sociálně
průměrných rodin, rodiče mají ponejvíce střední odborné vzdělání. Kvůli nedostatku
pracovních příležitostí v místě bydliště, dojíždí mnoho rodičů za prací. Je tady velice dobré
sportovní zázemí, ale chybí kulturní zařízení, kde by děti také mohly trávit volný čas.
Třetina žáků dojíždí z okolních vesnic a tudíž se nezapojuje do možných odpoledních
aktivit žáků. Je tady problémová skupiny mladých, která svým chováním nevhodně
ovlivňuje žáky na ZŠ /kouření/. Dětská lékařka zde má ordinaci každý den.
2. Informace od pedagogů
Ve škole se objevují občasné náznaky šikany. Alkohol a drogy se zatím přímo ve škole
neobjevily. Kouření je problémem některých žáků na 2. stupni. Při pravidelných poradách
se diskutuje o různých problémech rizikového chování. Tato problematika prolíná
vyučovacími předměty a třídní učitelé ji probírají i na pravidelných třídnických hodinách.
Jelikož žáci dojíždí k odborným lékařům do JH, chybí celý den, jejich absence jsou větší.
Neomluvené hodiny se nevyskytují, pouze občasné pozdní příchody do školy.
3. Informace od rodičů
Dle výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči, většina našich žáků se ve škole cití
spokojeně a bezpečně. Většina rodičů je spokojena s tím, jak se vůči sobě chovají děti
navzájem. V případě, že rodiče mají nějaké konkrétní problémy, obracejí se na třídního
učitele, na vedení školy a na metodika prevence.
4. Informace od žáků
Žáci mají možnost své problémy a připomínky řešit prostřednictvím třídních učitelů,
metodika prevence, diskuzí v různých hodinách, dotazníky a besedami s odborníky a
vyučujícími. 1x měsíčně v pondělí od 7.30 jsou zavedeny třídnické dvacetiminutovky, kde
je také prostor na řešení výchovných problémů.
5. Hodnocení MPP minulého školního roku
V minulém školním roce se nejvíce řešily problémové vztahy mezi žáky, nevhodné
chování k vyučujícím, v jednom případě byla řešena kyberšikana. Osvědčuje se
spolupráce s METHOU,z.ú. a projektové vyučování zaměřené na rizikové chování.
Prevenci sociálně patologických jevů začleňují všichni učitelé do vhodných témat
jednotlivých vyučovacích předmětů.

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
Letos se zaměříme jednak na práci s kolektivy tříd 1. stupně /hry a techniky v primární
prevenci- časopis Prevence, s dynamickou skupinou v 6.tř., na rozvíjení důvěry a
budování pozitivního sociálního klimatu ve 2.a 3..tř., prevence kyberšikany a IT ve
4.a 5.tř., prevenci kouření a alkoholu v 6.a 7. třídě, prevenci drog a kriminality pro 8.a 9.tř.,
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sexuální výchovu v 8.a 9.roč., prevence závislostí online pro 8.roč., Hazard kolem nás pro
9.roč., a vhodné projekty pro všechny žáky školy zaměřené na chování za mimořádných
situací, spolupráci,vzájemnou pomoc a výchovu ke zdraví. Chceme v této oblasti
spolupracovat s METHOU, z.ú.., policií ČR, e-Duhou preventivní programy pro školy.

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti přímé práce pedagogů
Ve všech vyučovacích předmětech budou pedagogové začleňovat prvky a činnosti,
které jsou vhodné pro odstranění rizikového chování, zařazovat nové metody práce a
projektové vyučování.
2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
(školení budou upřesněna a doplněna průběžně během roku,zapojení do projektu v rámci
OPVVV)
Název a odborné Počet
zaměření
hodin
vzdělávání

Datum konání Realizátor –
organizace,
odborník

Počet
školených
pedagogů

Plán
pedag.podpory a
práce s žákem
v rámci
1.st.podpůrných
opatření

29.9.2018

17

8

Mgr.Helena
Plitzová

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné
zaměření
vzdělávání

Poče Datum konání Realizátor – organizace,
t
odborník
hodin

Agresivita ve škole- 6
školská legislativa
Průběžně dle
aktuální nabídky

19.10.2018

Mgr.Michaela Veselá
MŠMT
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4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy
Informace jsou předávány na pravidelných poradách pedagogického sboru. Jedenkrát
měsíčně na pravidelné schůzce všech pedagogů se projednává chování žáků, v případě
potřeby se informují rodiče nebo zvou do školy.
Při řešení problémů spolupracují třídní učitel problémového žáka, metodik prevence,
výchovný poradce a zástupce vedení školy.
Počty
pedagogických
pracovníků
Vedení školy:
Učitelé
Vychovatelé
Asistenti pedagoga

Podílející se
aktivně na
prevenci
2
14
3
2

Celkem:

2
14
3
2

Nepodílející se
aktivně na
prevenci

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP
S problematikou rizikových jevů a prevencí jsou rodiče seznámeni jednak formou
informačního letáku na začátku školního roku, v žákovských knížkách, dále pak na
webových stránkách školy a pravidelně na třídních schůzkách. Funguje nástěnka
s informacemi o práci ŠMP a kontaktem. Rodiče se mohou na školního metodika obracet
na mailovou adresu nebo po telefonické domluvě lze uskutečnit potřebné konzultace. O
pořádaných
akcích
k primární
prevenci
veřejnost
pravidelně
informujeme
v Novovčelnickém zpravodaji a webových stránkách školy.
2. Aktivity pro rodiče
Název aktivity

Datum
Realizátor,
konání
přednášející
Přednáška pro rodiče budoucích prvňáků o problematice Červen 2019 PPP, vedení
zahájení školní docházky
školy
Schůzka rodičů vycházejících žáků
Listopad
Vedení školy,
2018
vých. poradce
3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Datum konání

Spolupráce s Rodičovským sdruženímakce RS /zájezdy, kino, kulturní vystoupení, karneval,
Den dětí/

průběžně
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Vedoucí
programu
RS

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
Školní metodik prevence vyučuje tělesnou výchovu, s žáky je v každodenním kontaktu.
Konzultační hodiny pro žáky jsou každý pátek od 7.15 a dle potřeby po domluvě s ním.
Opatření pro odstraňování SPJ jsou přesně stanovena ve Školním řádu. Důležité
informace a kontakty týkající se prevence jsou na nástěnce prevence.

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí
učebních osnov. Aktivity spojené s odstraňováním rizikového chování jsou
vyznačeny v tematických plánech jednotlivých ročníků
Proběhnou celoškolní projekty : Přírodovědná výprava ( Valtínovská rozhledna a
okolí), Projekt ke 100.výročí vzniku Československa, divadelní představení“ Karel , táta
vlasti“, Adventní projekt v Linci, Cestička do školy, Chodíš a jezdíš bezpečně, Den podle
Ámose, Žijeme ve společné Evropě, žijeme všichni stejně? Můj velký kamarád, ve kterých
se objeví činnosti spojené s odstraňováním SPJ a vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi
a mezi žáky a učiteli.
1tř. Zdraví, Na koho se mohu obrátit, Besip
2.tř Na koho se mohu obrátit, Zdraví
3.tř. Zdravý životní styl, plavecký výcvik, kouření, alkohol
4.tř. Mezilidské vztahy, zdravý životní styl, plavecký výcvik, dopravní hřiště
5.tř. Návykové látky, bezpečnost, mám právo
6.-7.tř Závislost, kouření a alkohol, vztahy, kyberšikana, komunikace, sexualita, zdravý
životní styl, LVVZ, právo, osobnost, prevence závislosti
8.-9. Závislost, kouření a alkohol, drogy, sexualita, sekty, vhodné chování a komunikace,
právo a pomoc, kriminalita mládeže, posílení osobnosti
2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě
/doplňováno průběžně při výskytu rizikového chování
Rizikové chování
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
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Způsob ověření efektivity intervence:
Rizikové chování:
2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce

Datum

Realizátor

Kamarádi online II. - 4.tř.

leden 2018

Prevence kyberšikany- 5.tř.

leden 2018

Prevence kouření, drogy- 6.tř.

9. 11. 2018

Prevence kouření,drogy 7.tř.

9. 11. 2018

Protidrogový vlak
Zneužívání alkoholu
Závislosti online- 8.tř.

18.10. 2018

RNDr.Bc.Hanák
Ludvík
RNDr.Bc.Hanák
Ludvík
Policie ČR-p.
Millerová
Policie ČR- p.
Millerová
MŠMT
SANANIM
RNDr.Bc.
Ludvík Hanák

Hazard kolem nás- 9.tř.

10. 2. 2019

Projevy sociálních patologií dnešní společnosti- 6.-9.roč.

5.11.,12.11., Mgr.Bc. Šárka
19.11.,
Vonráčková
26.11. 2018

10. 2. 2019

RNDr.Bc.
Ludvík Hanák

2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce, kroužku

Datum nebo
frekvence
konání

Roční plán akcí školní družiny/příloha č 1/

Vedoucí
programu
Šindelářová

Dramatický kroužek

1 x za 14 dní ŠD

Angličtina 2.tř.

1 x týdně

Sedláková

Přírodovědný kroužek II.st.
Kroužek vaření
Flétničky I.a II.st.
Míčové hry
Šikulové( výtvarný kroužek)
Atletika
Pěvecký kroužek 4.-9.tř.

1x týdně
1x týdně
1 x týdně
1 x týdně
1x týdně
1 x týdně
1x týdně

Englický
ŠD
Kvapilová
Zikmund
Ouhelová
Šprinclová
Hurych
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IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ
Výborná spolupráce s městskou knihovnou.
Akce Rodičovského sdružení.
Otevření školní knihovny:
Listopad - Tam a zpátky do pohádky,
Prosinec - Vůně vánočního čaje,
Leden - Filmový klub,
Únor - Čtení pod dekou,
Březen - Bazar knížek a časopisů,
Duben - Beseda se spisovatelem,
Květen - Literatura v akci,
Červen - Cesta z města,
Soutěž s knihovnou během celého školního roku
Cimbálová skupina Réva – hudební pořad
Ostatní akce budeme organizovat a začleňovat do plánu dle aktuální situace na škole
a v třídních kolektivech.
V. PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019
Září:
- Exkurze do kravína
- Divadelní přestavení pro MŠ - Jak se Mourek přestal bát vody
Říjen:
-31. 10. Kdo si hraje nezlobí I.
hraní s Piatnikem - akce také pro rodiče
Listopad:
- 7. 11. Pískování
Prosinec:
- Čertovské zábavné odpoledne se soutěžemi
- Česko zpívá koledy
- 21. 12. Hopsárium České Budějovice
- Vánoční tradice a posezení

Leden:
- Kdo si hraje nezlobí II.
soutěže v pexesu, stolním fotbalu, dámě
Únor:
- Masopust
Březen:
- Vítání jara, vynášení smrtky

Duben:
7

- 9. 4. Návštěva pracovníků záchranné stanice Ikaros
- Velikonoce, jarmark
Květen:
- Noc ve školní družině se stezkou odvahy
- Pohádkový les pro děti z MŠ
Červen:
- Výlet ŠD
- Divadelní představení dramatického kroužku ŠD
Celoročně:
- Nácvik divadelního a tanečního představení
- Další akce dle aktuální nabídky
V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Organizace
Sdružení METHA
MěÚ Nová Včelnice
Ped. psych. poradna
Jindřichův Hradec
Dětská lékařka
Policie ČR
Hasičský zách. sbor J.
Hradec,místní hasičský
sbor

Jméno odborníka
Božena Havlová
Ing. Karel Dvořák
Mgr. Tereza Elian

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
775567704, www.osmeta.cz
384 395 045
384 388 133

MUDr. Urbanová Alena

384394324

Roman Hrubý

606733653

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA
Evidenci sociálně patologických jevů a aktivit v rámci prevence vede metodik prevence
Mgr. Martina Parmová, vyhodnocování aktivit se děje formou dotazníků, testů, osobních
pohovorů a jednání s rodiči a zpracováním závěrečné zprávy o plnění MPP.

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP
5.11 2018
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 6.11.2018
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Podpis ředitele/ředitelky
školy

