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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název a adresa školy Zš a Mš Velká Polom, přísp. org. 

Opavská 350 

Velká Polom, 74764 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Tomáš Olivka 

Telefon na ředitele 724890102 

Email na ředitele tomas.olivka@zsvelkapolom.cz 

 

 

Jméno školního metodika prevence Mgr. Renáta Bittová (od roku 2015) 

Kontakt renata.bittova@zsvelkapolom.cz 

Specializační studium 2016 

Realizátor vzdělávání AZ Help 

 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Libuše Galová, Mg. Libor Škop 

Kontakt libuse.galova@zsvelkapolom.cz 

Specializační studium 2013 

Realizátor vzdělávání OU 

 

 

Jméno školního psychologa (externí) nemáme 

Kontakt  

 

 

Počet tříd 19 

Počet žáků (chlapců/dívek) 430 

Počet pedagogických pracovníků 32 
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B. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE 

Na základě situací řešených v minulém školním roce a indicií získaných od interních i dalších zdrojů 

(individuální i skupinové rozhovory se žáky, průzkum třídního klimatu, rozhovory s  učiteli) se na naší 

škole jeví v současnosti jako problémové zejména tyto projevy rizikového chování: VZTAHY 

V KOLEKTIVU (žák – žák zejména v rámci třídy, žák – učitel, učitel – učitel), NADMĚRNÉ TRÁVENÍ 

VOLNÉHO ČASU U PC (riziko netolismu, kyberšikana), NEZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (souvislost 

s netolismem), sebepoškozování, alkohol, lehké drogy. Týká se to většinou starších dětí  (8.-9.třída). 

 

C. STANOVENÍ CÍLŮ MPP 

Krátkodobé cíle MPP 

-  vyhledávat ve spolupráci s tř. učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky jednotlivce nebo 

skupiny ohrožené rizikovým chováním a zajistit v konkrétních případech pomoc (agrese, rasismus, 

záškoláctví, násilí, užívání návykových látek, alkoholu, kyberšikaně apod.) 

-  pracovat s třídními kolektivy takovým způsobem, aby žáci pochopili význam zdravé komunikace 

mezi sebou i ve vztahu žák – učitel: od šk. roku 2019/2020 byly zavedeny pravidelné třídnické 

hodiny 

-  rozpoznávání vztahových problémů ve škole 

-  zajištění včasné intervence při zjištění akutního problému třídy nebo jednotlivců (krizové plány) 

-  zajištění prožitkových programů na začátku šk. roku pro některé třídní kolektivy (6. ročník – 

adaptační kurz ) 

-  včasné rozpoznávání a pomoc při řešení problémů s učením, se vztahy, se školou atd. – třídnické 

hodiny, konzultační hodiny 

 

Střednědobé cíle MPP 

-  zlepšit výměnu informací mezi školním preventivním týmem a ostatními pedagogy školy 

(týmovost) 

-  naučit se rozpoznat negativní jevy, umět jim čelit 

-  všestranný rozvoj osobnosti studenta (kompetence, znalosti, dovednosti) – posilovat 

motivovanost žáků 

-  osvojování si zdravých postojů a hodnotových systémů žáky 

-  vytvářet pozitivní vztahy a hodnoty: žák – žák, učitel – žák, učitel – učitel  

-  zachovat a rozvíjet další aktivity školy (sportovní kroužky, exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, 

sportovní soutěže základních škol, návštěvy filmových a divadelních představení) 

Dlouhodobé cíle MPP 
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-  výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu 

-  zajišťování a zprostředkování důvěryhodného a dostupného poradenství 

-  vytváření zdravého a bezpečného klimatu školy 

-  udržování a rozvíjení kontaktů se spolupracujícími institucemi v oblasti prevence, navázaní nových 

kontaktů (např. s Preventivním týmem Policie ČR ve Velké Polomi) 

 

 

D. Realizace MPP 

1. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy 

-  všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou 

o to žákem požádáni 

-  všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc; 

specifickou pomoc poskytuje zejména tř. učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence 

-  tř. učitelé diagnostikují a hlásí žáky ohrožené rizikovým chováním, budou se jim věnovat 

spolu s VP a ŠMP, popř. doporučí žáka ke konzultaci u odborníka 

-  všichni pedagogičtí zaměstnanci školy jsou na poradách/ prostřednictvím emailu informování 

o důležitých skutečnostech týkajících se prevence 

-  tř. učitelé realizují třídnické hodiny 

 

2. Žáci 

-  žáci jsou informování o činnosti ŠMP a VP formou představení v jednotlivých třídách, jsou 

seznámeni s oblastí řešení problémů a množností konzultací 

-  na škole funguje schránka důvěry 

-  žáci získávají informace z nástěnky zaměřené na prevenci rizikového chování (např. kontaktní 

údaje na odborníky) 

-  žáci jsou vzdělávání v oblasti prevence v rámci besed, projektových dnů  

 

3. Rodiče 

-  rodiče jsou seznámeni s činností ŠMP a VP na třídních schůzkách 

-  rodiče mají možnost získání informací na webových stránkách školy, příp. od ŠMP a VP, 

tř. učitelů atd. (elektronický informační a komunikační systém DM) 

 

Spolupráce s odborníky a institucemi 

Mgr. Andrea Matějková 
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Krajská školská koordinátorka prevence rizikového chování při odboru školství, mládeže a sportu, KÚ 

MSK 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Tel.: 595 622 337 

www.kr-moraskoslezsky.cz 

 

Mgr. Kateřina Ciklová 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně Ostrava 

17.listopadu 1123 

Ostrava Poruba, 70800 

 

Městská policie Ostrava 

Centrum prevence Ostrava – Hrabůvka 

Alberta Kučery 31 

e-mail: prevence@mpostrava.cz 

 

Policie ČR – Preventivně informační skupina Ostrava 

30. dubna 24, Ostrava, 72921 

 

Mgr. Ivana Kneislová 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Poruba 

 

Integrované bezpečnostní centrum MSK (IBC) 

Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava a Přívoz 70200 

http://www.hzscr.cz/integrovane-bezpecnostni-centrum-msk.aspx 

Krevní centrum Ostrava 

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

Tel.: 597 373 459 

Email: fno@fno.cz 

 

Linka důvěry 

Havířov – tel. 596410888 

Karviná – tel. 596318080 

Ostrava  - tel. 596618908 

http://www.kr-moraskoslezsky.cz/
mailto:prevence@mpostrava.cz
http://www.hzscr.cz/integrovane-bezpecnostni-centrum-msk.aspx
mailto:fno@fno.cz
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AZ Help, z.s. 

Radniční 6, 790 55 Vidnava 

Odpovědná osoba: Mgr. Petr Spurný 

Email: azhelp.spurny@seznam.cz 

 

SVČ Ostrava Zábřeh 

Mgr. Lubica Kovářová 

Tel: 727 859 434 

Emai: lubica.kovarova@svczabreh.cz 

 

E. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

1. Další vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) 

- Individuální školení některých členů ped.sboru  dle potřeby 

- 13. krajská konference prevence MSK v Malenovicích – 5.-6..10. 2019 (ŠMP) 

2. Žáci 

-  sportovně turistický kurz pro 7.-9. ročníky červen 2020, zodpovídá: TU, učitelé TEV 

-  Výjezdní adaptační kurz pro žáky 6. tříd (Kajlovec, Hradec nad Moravicí, lektoři z Belmar 

teamu s.r.o – 2.9.-4.9.2020), zodpovídá: TU, ŠMP 

- seminář na téma zodpovědného sexuálního chování pro 9. ročník – květen, červen 2020, 

zodpovídá: ŠMP 

-  týdenní lyžařský výcvik pro 7. -8. třídy – únor 2021, zodpovídá: učitelé TEV 

   školní výlety tříd – červen 2021, zodpovídá: TU 

- 1 x měsíčně pravidelné třídnické hodiny – zodpovídá: TU 

-  semináře (intervenční programy) pro problémové kolektivy – zodpovídá: ŠMP, VP 

-       spolupráce s PPP pana Veličky a SVČ Ostrava Zábřeh  - 4 hodinový zážitkový preventivní 

program pro všechny třídy z 2. stupně, 5.A a 5.B 

-       Preventivní program dvouhodinový ve třídách pod vedením lektorů z PPP Ostrava a SVČ 

Ostravy Zábřehu –pro  třídy z 1. stupně – zodpovídá: ŠMP 

-       témata týkající se prevence jsou probírány v rámci třídnických hodin 

-      AJAX – pro děti z 1. stupně 

-      sexuální výchova pro 2. stupeň – 9. třídy, 4 hodinový program,  pod vedením Mudr. 

Marie Fridrichové z Centra pro dítě a rodinu  

3.  Akce pořádané školou (omezeny z důvodu koronaviru) 

mailto:azhelp.spurny@seznam.cz
mailto:lubica.kovarova@svczabreh.cz
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- společné návštěvy divadelních a filmových představení 
 
- exkurze (Svět techniky, planetárium, firmy) 

 

- výlety (jednodenní, vícedenní) 
 

- víkendové výlety se třídami 
 

- projektové dny 
 
- Dny otevřených dveří  

 
- pěvecké, recitační, výtvarné a sportovní soutěže 

 
- Mikulášské a vánoční besídky 

 
- návštěvní den pro žáky z okolních obcí 

 
- škola v přírodě, adaptační kurzy pro žáky 6. tříd 

 
- lyžařský, turistický, cyklistický kurz pro žáky 2. Stupně 

 
- spaní ve škole 

 
- aktivity třídy s třídními učiteli 

 
 
 
 
4. Volnočasové aktivity (omezeny z důvodu koronaviru) 
 
- zájmové kroužky ve škole   

  
o – gymnastika 
 
o – sportovní hry 

 
o – výtvarný kroužek 

 
o – turistický kroužek 

 
o – náboženství 
 

o  - taneční kroužek 
 

o - kroužek deskových her 
 

o – pěvecký sbor Paprsek 
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o pobočka ZUŠ Háje ve Slezsku - výuka hraní na hudební nástroje 
 

o házená 
 
5. Sdružení rodičů a přátel školy (omezeny kvůli koronaviru) 
 
- drakiáda 
- diskotéky pro 1. a 2. Stupeň 
 
- závody autíček na dálkové ovládání 

 
- rybářské závody 
 

- orientační běh 
 

- sportovní odpoledne, sportovní olympiády 
 

6. Zájmově činnosti organizované v obci jinými subjekty (omezeny kvůli koronaviru) 
 

- Fotbal 
 
- Skaut 

 
- Hasiči 

 
- šachový oddíl 

 
- výtvarná a keramická dílna 

 
- jezdecký oddíl 
 

F. ORGANIZACE ŠKOLY V RÁMCI PLNĚNÍ MPP 

-  na MPP se podílejí všichni pracovníci školy 

-  ŠMP ve spolupráci s VP a vedením školy kontroluje a koordinuje činnost ostatních pedagogických 

pracovníků vztahující se k rizikovým projevům chování 

-  škola spolupracuje dle potřeby s uvedenými institucemi a odborníky 

-  škola dle možností podporuje další vzdělávání pedagogů, zejména ŠMP a VP v oblasti prevence 

 

G. EVALUACE 

-  zhodnocení plnění MPP provede před začátkem dalšího školního roku ŠMP, tyto údaje poslouží 

jako východisko pro MPP pro další školní rok (hodnocení bude vycházet z dat o výskytu 

problémového chování žáků, průzkumů klimatu tříd, rozhovorů se žáky i pedagogickými 

pracovníky školy) 
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Součástí MPP je Program (strategie) proti šikanování. 

 

Zpracovala dne 28.8.2020         Mgr. Renáta Bittová 

Schválil dne 2.9.2020                Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


