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1.

Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem. Zneužívání
drog, šikana a jiné projevy rizikového chování se dotýkají dětí, které navštěvují
základní školu. V posledních letech se objevují nové rizikové jevy jako např.
kyberšikana.
Z těchto důvodů je pro pedagogy důležité zahájit primární prevenci právě v době
Základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o problematice
rizikového chování. Úkolem je poskytnout tyto informace přiměřeně k jejich věku a
na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.
Naše škola připravuje a realizuje komplexní dlouhodobý program prevence rizikového chování a zahrnujeme do něj co nejvíce spolupracujících složek, včetně rodičů.

Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné
materiály:
Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních, MŠMT č.j. 21291/2010-28.
Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních.
Metodický pokyn Ministra školství,mládeže a tělovýchovx kprevenci a řešení šikanování ve školách a
školských zařízeních č.j. 22294/2013-1.

2. Charakteristika ZŠ
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 285 žáků. Škola je plně organizována
s devíti ročníky. 3. ročník má v letošním školním roce 2 třídy. 1.,2.– 5. ročník je po jedné
třídě, 6. – 9. ročník má vždy 2 třídy v ročníku. Průměrný počet žáků ve třídě je 21. Školu
v Hošťálkové navštěvují místní žáci a žáci z Ratiboře a Kateřinic. Ve všech ročnících se
vyučuje podle ŠVP – Brána poznání.

3. Cíle programu
Cíle Minimálního preventivního programu ZŠ 2016 – 2017:
a/ zvyšování sociální kompetence,posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu
b/ začlenění žáků do volnočasových aktivit
c/ koordinace aktivit školy, žáků, rodičů a organizací

d/ výchova ke zdravému životnímu stylu
e/ předcházení rizikovým jevům v chování žáků: alkoholismus, kouření, drogové
závislosti, onemocnění AIDS, riziko nákazy pohlavních nemocí, záškoláctví, šikana
apod.

e/ práce se třídou:
-

získání důvěry třídy a navázání komunikace
postupné odbourávání negativních postojů
stmelení kolektivu vytvořením příznivého klimatu pro školní práci
budování zdravých vztahů mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a učiteli

V tomto školním roce bude hlavním úkolem prevence práce s třídním kolektivem. Je
důležité, aby každý učitel (především třídní) si vytvářel zdravý kolektiv. Třída je specifická
skupina žáků a na ní závisí, jaká bude kvalita výuky. Záleží na složení skupiny, jací žáci ji
tvoří, ale důležitou úlohu zde sehrávají i vyučující. Jestliže učitel pracuje od počátku se
třídou, buduje dobré vztahy mezi dětmi, potlačuje negativní jevy, musí se to na celkovém
klimatu třídy projevit.
V současnosti je vyzdvihována osobnost žáka, jeho individualita a je vyžadován
individuální přístup ke každému žákovi. Pokud nezvládneme vztahy v kolektivu, naruší to
celý vyučovací proces, jeho efektivitu a výsledky, zvláště pak nekázeň ve výuce pramení ze
špatných vztahů v kolektivu.
Dalším důležitým úkolem bude systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu
stylu a také vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.

4. Vlastní program
Aktivity jednorázová

Třída

organizátor

termín

Projekt „SPOLU“
Projekt „SPOLU“
Projekt „Integrovaný
záchranný systém“

6.A
6.B

Preventista
preventista
Tomanová Hrachovcová

Září 2016
Září 2016
Září 2016

Drakiáda

1.-9.
1.– 5.

Učitelky 1.st.+vychovatelky říjen

Zamykání lesa – lampionový
průvod
Vánoční jarmark
Pěvecká soutěž „Zlatý
hlásek“
Etická výchova

1. – 9.

Nadační fond ZŠ

listopad

6. – 9.
1. – 5.

Učitelé 2. Stupně
Učitelé 1. Stupně

listopad

1. – 9.

Zdobení a pečení perníčků
Mikulášská nadílka
Mikulášská diskotéka
Závěrečný „Věneček“ –
ukončení tanečního kurzu
Vánoční turnaj žáků soutěž tříd ve vybíjené,
florbalu a kopané
Tvořivé dílny
Maškarní karneval –
tombola
Recitační soutěž
Policie ČR – preventivní
program
Pasování prvňáčků na
čtenáře
Hasík – preventivní
program
Beseda DOSPÍVÁNÍ

5. – 9.
1. – 9.
1. – 5.
9.

Preventista,Renata
Zajíčková
Nadační fond ZŠ
ZŠ + Nadační fond
Učitelky 1. Stupně
Nadační fond + ZŠ

duben –
červen
prosinec
Prosinec
prosinec
prosinec

6. – 9.

Učitelé TV

prosinec

1. – 9.
1. – 6.

Nadační fond ZŠ
Nadační fond ZŠ + MŠ

prosinec
Únor 2017

1. – 5.
8. – 9.

Učitelky 1. Stupně
Preventista

Březen
březen

1.tř,

Šimková

březen

2. a 6.

Preventista

Březen,červen

6.dívky
1. – 5.

Zdravotní ústav Zlín

duben

Okresní kolo

Duben

1. – 9.

ZŠ

duben

6. – 9.
1. – 5.

Učitelé 2.stupně
Učitelé 1. Stupně

duben
duben

1.-9.
4.
7. A,
7.B

SEIFEROS
Učitelky 1.st.
Preventista

duben
duben
květen

Preventista

květen

Recitační soutěž „ Chrám
a tvrz“
Den Země – soutěž o
nejpěknější třídu
Branný závod ke Dni Země
Velikonoční turnaj ve
vybíjené
Program – Dravci,sovy
Dopravní výchova
Projekt „ Zdravý životní
styl a protidrogová
prevence“

Projekt „Sexuální výchova“ 8.

Školní akademie
Atletický víceboj
Nocování ve škole
Den dětí
Slavnostní „Výkop“
deváťáků
Zdravověda
Kurz 1.pomoci
Zimní radovánky

1. – 5.
1. – 5.
5.
1. – 5.
9.

Učitelky 1.stupně
Učitelé 1. Stupně
Třídní učitelka
Učitelky 1. Stupně
ZŠ

4.-5.
8.
1. – 5.

Učitelky 1.st.
červen
Preventista,Mudr.Nováková červen
Učitelé 1. stupně
Dle počasí

Aktivity dlouhodobé
Florbalová liga
Taneční kurz
Divadlo Zlín – zájezdy pro
zájemce

třídy
6. -9.
9.
1. – 9.

květen
květen
Červen
červen
červen

organizátor
Učitelé TV
ZŠ
ZŠ

Zájmové kroužky :
Keramika
Výtvarný
Přírodovědný
Valašský pěvecký
Aerobik
Výuka hraní na hudební nástroje – hudební škola Morava

5. Koordinace preventivních aktivit ve škole
Za koordinaci ve škole odpovídá školní metodik prevence Mgr. Elena Sobotková.
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává

podněty k možné nápravě. Spolupracuje také s vedením školy, výchovným poradcem,
institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o
problematice sociálně patologických jevů ve škole. Hodnotí realizaci MPP.

6.Zapojení MPP do výuky
PRVOUKA

– vhodné chování ve škole a ve společnosti,pravidla
slušného chování
- postavení v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny
- komunikace mezilidské vztahy, chování k cizím lidem
- volný čas, režim dne
- péče o zdraví, krizové situace, přivolání pomoci

PŘÍRODOVĚDA

– základy rodinné a sexuální výchovy, sexuální zneužívání
- prevence zneužívání návykových látek
- osobní bezpečí, linka důvěry

TĚLESNÁ VÝCHOVA – využití volného času
- mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání
- řešení problémů, rozhodovací schopnosti
ČESKÝ JAZYK

– volné zařazování témat do hodin slohu
- sebepoznávání a sebepojetí /slohová a literární výchova/
- mezilidské vztahy
- zapojení žáků do literárních soutěží a kulturních akcí

CIZÍ JAZYK

– komunikace /konverzační cvičení/

OBČANSKÁ VÝCHOVA – volný čas a nabídka kulturních institucí
- ochrana duševního vlastnictví
- globální společenské problémy

- člověk a morálka, člověk a dospívání
- hledání sebe sama
- náročné životní situace
- právní řád, právní ochrana, trestní právo
- příprava na pracovní uplatnění
- sociální politika státu
- životní perspektivy
ZEMĚPIS

– životní úroveň
- život různých kultur, rasismus, xenofobie

DĚJĚPIS

– lidské rasy
- projevy rasismu a antisemitismu
- národní nesnášenlivosti

PŘÍRODOPIS

– houby a zásady sběru
- jedovaté rostliny, nebezpečné organismy
- ochrana zdraví, zásady první pomoci
- zdraví a nemoc, hygiena, kouření, alkohol, drogy, léky, pohlavní
choroby, civilizační choroby
- zdravý životní styl
zneužívání dětí/
-

RODINNÁ VÝCHOVA

posilování duševní odolnosti
sexuální výchova

– konflikty, sebepoznání
- ochrana zdraví, hygienické návyky,duševní hygiena
- prevence zneužívání návykových látek, legislativa
- krizové situace, asociální chování

- týrané a zneužívané děti
- základy sexuální výchovy /odolávání nátlaku, trestní
odpovědnost/
- rozvoj osobnosti
- základy duševní a tělesné hygieny
CHEMIE

– bezpečné zacházení s chemickými látkami
- výstražné symboly, první pomoc

7.Škola a školní prostředí
Důležitým výchovným prvkem je školní a třídní prostředí. Zde tráví žáci hodně času,
proto je snahou pracovníků školy i žáků, aby toto prostředí bylo co nejpříjemnější. Nově jsou
budovány i odborné učebny. V minulém školním roce byla školní družina vybavena novým
nábytkem. V letošním školním roce nás čeká výměna všech kotlů ve škole a obnova osvětlení
v jídelně a šatnách.V současné době máme ve škole 3 učebny s interaktivní tabulí a 9 učeben
s dataprojektorem, počítačem a promítacím plátnem.
Výzdoba je tvořena květinami, pracemi žáků ((VV, PČ ), pracemi školní družiny,
nástěnkami na téma historie obce a školy.
Žáci jsou všemi pracovníky školy vedeni k udržování pořádku, odpovědnosti a
spoluodpovědnosti. Sami žáci se starají o květinovou výzdobu školy ,výzdobu tříd a úpravu
v okolí školy. Jsou též vedeni k tomu, aby jim nebyl lhostejný vzhled v okolí školy a celé
obce.

8. Spolupráce s organizacemi a institucemi
PPP Vsetín
Úřad práce Vsetín

Policie ČR oddělení obecné kriminality – por.Bc. Pavel Obr, komisař, tel.974680444, mobil
603 753 159, mail:skpvokvs@mvcr.cz

Nadace ZŠ
Mgr. Renata Zajíčková – Etické dílny –směrovka do života teenagerů Tim 2/2,Praha
www.etickedilny.cz, renata.zajickova@etickedilny.cz
Zdravotní středisko Hošťálková – Mudr. Zatloukalová, tel.: 571442126
Hygienická stanice Vsetín
Obecní úřad Hošťálková
Hasičský záchranný sbor – Ing. Milan Černík
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Hrbová 1561, tel.:571421062
Linka důvěry - tel.: 571413300
Městský úřad Vsetín – oddělení sociálně právní ochrany dětí: Bc. Markéta Kokešová, tel.
571 491 633, mail: marketa.kokesova@mestovsetin.cz
Organizace ACET – Bc. Roman Palacký
Mudr. David Halata- obvodní lékař
Mudr. Šárka Nováková – školení 1.pomoci

9. Spolupráce s rodiči
Problémy spojené s drogami a dalšími sociálně patologickými jevy je třeba řešit ve
vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů
žáků. Ti jsou informováni o situaci na škole i o možnostech případné pomoci průběžně na
webových stránkách školy, třídních schůzkách a programu kabelové televize Hošťálková. S
rodiči problémových žáků probíhá informace na schůzkách s ředitelem školy, výchovným
poradcem a metodikem prevence.
Rodiče se mohou zúčastnit řady aktivit.

Systém setkávání s rodiči
Pravidelné třídní schůzky po klasifikačních poradách
Setkání s rodiči prvňáků :
u zápisu
na začátku školního roku
Setkávání s rodiči 9. tříd :
s VP při výběru povolání – jednou týdně úřední hodiny
při představení středních škol – prezentace SŠ na ZŠ
při Burze povolání pořádané pro žáky a rodiče
při Věnečku pro 9. Ročníky
Při pozvání do školy u žáků s výchovnými a kázeňskými problémy
Systém otevřená škola – rodiče můžou kdykoliv navštívit školu a řešit problémy
individuální spolupráce s pracovníky školy
- Nadace – zapojení rodičů do spolupráce se školou
-

9.1.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 3x ročně. První a poslední třídní schůzky se většinou konají ve
třídách, kde třídní učitel seznámí rodiče se třídou jako celkem, sdělí aktuální informace
týkající se školy a třídy. Potom následují individuální pohovory s jednotlivými rodiči. Jedna
třídní schůzka během roku je informativní a týká se pouze klasifikace a chování žáků.
9.2.

Setkání s rodiči prvňáků

První setkání rodičů prvňáků se koná u zápisu dětí do 1. třídy. Každý rodič se účastní
průběhu celého zápisu svého dítěte.
Na začátku školního roku se rodiče účastní vítání prvňáků.
9.3.

Setkávání s rodiči žáků 9. tříd

Také rodiče deváťáků mají možnost během posledního roku školní docházky svých dětí
několikrát navštívit školu a zúčastnit se některých akcí pořádaných školou.
Na jednu z třídních schůzek jsou pozváni zástupci středních škol a učilišť, kde rodiče
seznámí se svou školou a podají rodičům konkrétní informace.
Žáci s rodiči se také pravidelně zúčastňují Burzy povolání pořádané Úřadem práce ve
Vsetíně.
Velmi oblíbené je setkání rodičů s učiteli na slavnostním zakončení tanečních 9. tříd
„ Věnečku“.

Při výběru povolání se rodiče setkávají s výchovným poradcem, který má jednou za týden
úřední hodiny.

9.4. Setkání rodičů žáků s kázeňskými a výchovnými problémy
Někteří rodiče jsou zváni do školy individuálně. Jedná se o případy dětí s výchovnými a
kázeňskými problémy. Těchto schůzek se většinou účastní ředitel školy a metodik prevence
nebo výchovný poradce.

Systém „ otevřená škola“
V posledních letech se nám osvědčila volná návštěva rodičů ve škole při řešení různých
problémů žáků. Rodiče po předběžné domluvě navštěvují třídního učitele nebo ředitele školy,
aby se vzniklé problémy mohly řešit okamžitě.
Nadace ZŠ
Velmi častá je spolupráce učitelů s rodiči, kteří jsou členy Nadace školy. Pořádají společné
akce pro děti z mateřské a základní školy a také pro obec. Např. Pohádkový les, Dětský
karneval, Zamykání lesa spojené s lampiónovým průvodem apod.

10. Řešení přestupků
Školní řád zakazuje užívání a distribuci drog, alkoholu, kouření a hraní na výherních
automatech. Se Školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou žáci i rodiče seznámeni.
V případech, kdy selže prevence ve škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezřelí ze
zneužívání návykových látek,dealerství apod., bude škola postupovat podle metodických
pokynů, které jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školy.

11. Závěr
Jednotlivé části projektu budou kontrolovány a vyhodnocovány. S MPP i jeho
vyhodnocením budou seznamováni pedagogové i rodiče a budou publikovány na webových
stránkách školy.
Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující ZŠ . Materiální a finanční
zabezpečení programu bude realizováno ve spolupráci s OÚ Hošťálková, Nadačním fondem
ZŠ a sponzorskými dary.

V Hošťálkové dne 12.9. 2016

školní metodik prevence

Mgr. Elena Sobotková

