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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM „ZDRAVÁ ŠKOLA“
Školní rok 2021/22
Odpovědnost za prevenci: Mgr. Zdeňka Veverková
Cíle MPP
- napomoci k výchově vzdělaného, zdravého, odpovědného a spokojeného mladého člověka
- vytvořit pozitivní klima ve třídách tak, aby bylo minimalizováno rizikové chování mezi
žáky (zášť, šikana, násilí,..)
- zabránit vytvoření pocitu neúcty k životu nebo majetku, který by mohl vést
k patologickým projevům (různé druhy závislostí, vandalismus,…..)
- podávat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, učit je činit
odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drogy, učit je techniky odmítání
- koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence
Výchozí stav
- úplná základní škola s dlouholetou tradicí v obci Lipov (asi 1500 obyvatel), na 2. stupni
navštěvována i žáky ze sousední obce Louka (asi 1 000 obyvatel)
- celá budova školy je po rozsáhlé rekonstrukci, vnitřní prostory školy jsou velmi pěkné,
čisté, vybavení pro výuku je nadstandardní
- počet žáků školy je 152, téměř všichni se navzájem znají, v podstatě neexistuje pocit
anonymity
- vztahy mezi žáky a učiteli jsou většinou přátelské a otevřené, v minulých letech se
vyhrocené situace objevovaly zcela výjimečně
- dohled téměř ve všech prostorách školy je zcela zajištěn pedagogickým sborem a dalšími
zaměstnanci školy, přesto existují místa, kde je větší nebezpečí rizikového chování – jsou
to prostory všech WC a také šatny před tělocvičnou
Konkrétní preventivní činnost ZŠ
1. Práce s třídním kolektivem (garantováno třídními učiteli)
Jedná se o vytvoření bezpečného klimatu třídy, který má tyto hlavní znaky:
- ve skupině jsou otevřené vztahy
- panuje pocit bezpečí a důvěry
- je přijímána odlišnost
- konflikty se řeší
- děti se podílí na vytváření pravidel a respektují je
- jednotlivci mají odvahu k odmítnutí nežádoucích projevů chování
- jsou přítomné pozitivní vzory
- škádlení nepřesahuje hranici bezmoci a ponížení
- sociální role jsou přirozeně rozděleny bez zneužívání moci

2. Aktivity přímo v rámci výuky (garantováno jednotlivými učiteli)
V jednotlivých předmětech jsou zařazena témata, která naplňují tyto cíle:
a) Prvouka - rozlišení vhodného a nevhodného chování ve škole i mimo školu, důraz na
obezřetnost při setkávání s cizími lidmi, výchova k toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům
b) Občanská výchova – poznávání sebe sama i ostatních, uvědomování si svých kladů i
záporů, získání základů právní odpovědnosti, seznámení s trestní odpovědností
a pojmenování jednotlivých trestných činů
c) Rodinná výchova – výchova ke zdravému životnímu stylu, pozitivní postoj k životu
úcta k sobě samému, k ostatním, k rodině, přátelství
d) Český jazyk – literární výchova, sloh – seznámení s literárními díly zabývajícími se
problematikou návykových látek, šikany, násilí, ….., vyjádření vlastního názoru
žáka na uvedené téma literární formou, diskuse k tématu
e) Výtvarná výchova – tvorba výtvarné práce na téma zdravý životní styl, nebezpečí
hrozící mladým lidem
f) Tělesná výchova – rozvíjení tělesné zdatnosti, radost a uspokojení z pohybu,
posilování morálně volních vlastností, sebehodnocení, respektování soupeře
g) Chemie – uvědomění si negativních účinků alkoholu na organizmus, seznámení se
škodlivostí kouření, seznámení s rozdělením drog podle účinků, s riziky jejich
užívání a s nebezpečím zneužívání některých léků
3. Akce zaměřené speciálně na prevenci (garantováno ŠMP, VP)
V průběhu školního roku budou pro žáky organizovány přednášky a besedy s odborníky v
určitých oblastech a vyhledávána spolupráce s různými specializovanými pracovišti v
oblastech zdravého životního stylu, psychologie, prevence proti návykovým látkám,
kriminality apod. Zařazeny budou i aktivity zaměřené na prevenci kyberšikany a dalších rizik
spojených s internetem.
Jedná se např. o tyto akce:
a) přednášky a besedy Mgr. Krampoty (ACET) - různá témata (šikana, sex AIDS a
vztahy, skrytá nebezpečí internetu, ...)
b) preventivní přednášky PČR - pro žáky 2.stupně - právní vědomí - postihy mladistvých
dle zákona, příklady z praxe a tresty, kriminalita mladistvých na našem území
c) protidrogová prevence – některý z programů z nabídky okresního metodika prevence a
neziskových organizací zabývajících se prevencí sociálněpatologických jevů u
mladistvých
Pro žáky 6. ročníku, kde se tvoří zcela nový třídní kolektiv (přichází noví žáci z Louky), bude
na začátku září zorganizován jednodenní seznamovací výlet s adaptačním programem. Tato
akce má napomoci k navázání přátelských vztahů mezi novými spolužáky a k vytvoření
podmínek pro vznik pozitivního třídního klimatu.
4. Činnost metodika prevence – pro žáky individuálně ( Mgr. Zdenka Veverková)
a) informační nástěnky pro žáky
b) konzultační hodiny, poradenství se soukromými problémy – kontakt na odborníky
5. Volnočasové aktivity při základní škole
a) ŠSK - organizace sportovních soutěží pro žáky školy, účast na soutěžích mezi
okolními školami (štafetový maratón, turnaj v odbíjené, minikopané, vybíjené, skok
do výšky, atletické soutěže, florbal, basketbal)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

národopisný soubor Lipovjánek, cimbálová muzika
činnost školní knihovny
kroužek společenských tanců
sportovní hry, florbal
stolní tenis
keramický kroužek
kroužek vyšívání

6. Spolupráce se zákonnými zástupci
a) individuální řešení problémů v průběhu celého školního roku (možnost komunikace
telefonicky, přímo v době konzultačních hodin nebo prostřednictvím elektronické
pošty)
b) plánované rodičovské schůzky – listopad, duben

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Veverková, školní metodik prevence patologických jevů
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