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Základní údaje 
 

Název školy, pro kterou platí vyhodnocení MPP: 
Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 

 

Adresa:   

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, příspěvková organizace 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 

Jméno a příjmení ředitele: 

Mgr. Ladislava Nosková 
 

Telefonní kontakt ne ředitele:    

518 331 240 

 

E-mail:     

skolablatnice@skolablatnice.cz 

 

Webové stránky školy:              

www.skolablatnice.cz  

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Mgr. Jana Tomečková 

 

E-mail školního metodika prevence: 

jana.tomeckovakolablatnice.cz 

 

Jméno a příjmení výchovného a kariérního poradce: 

Mgr. Ladislava Nosková 

Mgr. Markéta Svobodová 
 

E-mail výchovného a kariérního poradce: 

ladislava.noskova@skolablatnice.cz, skolablatnice@skolablatnice.cz 

marketa.svobodova@skolablatnice.cz 
 

Počet tříd ZŠ:  

9 

 

Počet žáků ZŠ: 
183 
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I. Úvod 
 

Ve školním roce 2020/2021 se Minimální preventivní program realizoval pouze omezeně, 

vzhledem k převažující distanční výuce. V průběhu školního roku jsme přesto uskutečnili 

několik preventivních programů, výukových i celoročních projektů, které přispěly pro 

prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. Žáci se zúčastnili distančně i několika soutěží. 

V letošním školním roce také pokračovala práce školního parlamentu. 

 

II. Celoroční projekty  
 

Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 

Jsou zaměřené na oblasti čtenářské, matematické, polytechnické, inkluze atd., ale především 

otevřené kluby zdarma pro žáky: Klub logického myšlení a deskových her, Klub čtenářský a 

Klub cizích jazyků. Také je žákům ohrožených školním neúspěchem nabízeno doučování. 

Vzhledem ke způsobu výuky v loňském školním roce, byly šablony využívány i v prvním 

pololetí letošního školního roku. 

 

Ovoce a zelenina do škol 

 

Naše škola je zapojena do celostátního projektu Ovoce a zelenina do škol, díky níž mají žáci 

možnost ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny, kterou dostávají zdarma. 

 

Školní mléko 

 

Naše škola je zapojena do celostátního projektu Školní mléko, který má za cíl zvýšit spotřebu 

mléka u školních dětí.  

 

Recyklohraní 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 

je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci projektu 

Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné 

elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče 

(například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, 

discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. 

 

Adopce na dálku 

 

Naše škola adoptovala indického chlapce Nagaraje B.Sarkapnora. Chodí do školy a žije 

s maminkou a 4 sourozenci v malém indickém městě Gowliwad, nadále ho naše škola 

finančně podporuje a tak můžeme tomuto chlapci pomáhat získat základní vzdělání.  
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III. Aktivity, které přispívaly k prevenci rizikového chování u dětí 
 

V průběhu části školního roku 2020/2021 byla připravena řada aktivit přispívajících 

k primární prevenci rizikového chování u dětí. Většina z nich však nemohla kvůli distanční 

výuce a omezením proběhnout. 

 

Září 

 

 Republikové finále Odznaku všestrannosti- Ondřej Mezuliáník 9. 9. 2020 

 Ukliďme svět, ukliďme Česko – celá škola 17. 9. 2020 

 Pasování na čtenáře – žáci 2. třídy 18. 9. 2020 

 

Říjen 

 

 Dopravní výchova – 4. třída 13. 10. 2020 

 XXII. Veletrh vzdělávání Hodonín 8. -9. ročník – vzhledem k uzavření školy 

probíhal on-line 

 

Listopad 

 

 Fotosoutěž vyhlášená žákovským parlamentem - O nejhezčí fotografii z distančního 

vzdělávání 

 

Prosinec 

 

 Akce žákovského parlamentu - procházka Blatnicí  

 Třídní vánoční besídky 

 

Leden 

 

 Dotazník pro rodiče k distančnímu vzdělávání 

 

Únor 

 

 Projekt školní družiny- „Tvoříme ve školní družině“- druhé pololetí 2021 

 Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě – pro první stupeň 

 Preventivní on-line programy na téma bezpečně na internetu a kyberšikana 

 

Březen 

 

 Školní časopis Pod lavicí  

 Matematická soutěž – klokan- žáci 2. - 8. třídy 

 Matematická olympiáda – 5 - 7. třída 
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Duben 

 

 Fotografická soutěž – Není všechno, jak se zdá 

 

Květen 

 

 Adaptační období – návrat žáků do školy 

 Kroková výzva – akce školního parlamentu 

 Bylinková zahrádka našich babiček – žáci 4. a 5. třídy 

 

Červen 

 

 Den dětí – pohádkové putování - žáci 9. třídy pro MŠ a 1 - 3. třídu ZŠ 

 Dopravní hřiště – 3. 6. 2021 (žáci 4. ročníku) 

 Cvičný požární poplach – 8. 6. 2021 (celá škola) 

 Týden naruby – celá škola 

 Školní výlet 4. a 5. třídy – Strážnice 15. 6. 2021 

 Pasování na čtenáře – 1. třída - 17. 6. 2021 

 Školní výlet 6. a 8. třídy – ZOO Hodonín 21. 6. 2021  

 Školní výlet 7. třídy – Javořina – 23. 6. 2021 

 Sportovní den – 4. – 9. třída - 24. 6. 2021  

 Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy - absolventský bál 26. 6. 2021 

 Školní výlet 1.- 3. třídy - Letecké muzeum Kunovice 28. 6. 2021 

 Školní výlet 9. třídy – Javořina 28. 6. 2021 

  

IV. Projekty, které přispívaly k prevenci rizikového chování u dětí 
 

 Ukliďme svět, ukliďme Česko – celá škola 17. 9. 2020 

 Dopravní výchova – 4. třída 13. 10. 2020 

 Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě – pro první stupeň 

 Třídnické hodiny jednotlivých tříd na různá témata 

 Tělovýchovné chvilky 

 Sportovní a výtvarné akce, které vyhlašoval žákovský parlament a školní družina 

 Vytvoření prvního online školního časopisu Pod lavicí 

 Preventivní on-line programy na téma bezpečně na internetu a kyberšikana 

 Cvičný požární poplach – 8. 6. 2021 

 Další plánované projekty byly z důvodů distanční výuky odvolány a zrušeny. 

 

V. Spolupráce s rodiči 
 

Spolupráce s rodiči dětí naší školy byla velmi dobrá.  

Rodiče i žáci jsou o všech akcích, výukových programech a projektech, které škola 

připravovala, informování zejména na webových stránkách školy, ale i na pravidelných on-

line třídnických hodinách.  
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Byl možný telefonický, písemný ale i osobní kontakt podle potřeby.  

Pravidelné byly i online konzultace s rodiči. Důležitá byla i včasná informovanost rodičů dětí, 

které se vyhýbali distanční výuce, problém byl tak včas podchycen a řešen.  

Velmi výrazná spolupráce byla zejména v průběhu distanční výuky, kdy rodiče zejména 

menších dětí, museli na základě pokynů učitelů převzít dohled nad jejich vzděláváním.  Díky 

jejich spolupráci tak mohla za využití Google učebny probíhat výuka, která se snažila 

maximálně zapojit i moderní digitální prvky. Žáci se tak naučili velké samostatnosti 

a zodpovědnosti za své vzdělávací výsledky.  

 

VI.  Závěr 

 
V oblasti rizikového chování jsme se nejčastěji potýkali s neúčastí žáků na distanční výuce. 

Osvědčila se společná jednání vyučujících, rodičů, žáků, ředitelky školy, výchovného poradce 

a metodika prevence v ředitelně školy ve výchovných komisích. 

Efektivní byla rovněž individuální jednání s rodiči a žáky třídních učitelů. Možnosti 

konzultací využívali nejčastěji rodiče mladších žáků. 

Tato opatření se nám jeví jako nejefektivnější a budeme v nich pokračovat. Jako efektivní se 

nám dále jeví prožitkové aktivity se žáky.  

Minimální preventivní program byl v minulém školním roce realizován omezeně, vzhledem 

k převažující distanční výuce. Objevily se ale také akce při online výuce, které plánovány 

nebyly. Jednalo se o akce vyhlašované Žákovským parlamentem s výtvarným a sportovním 

zaměřením, zvýšený počet online třídnických hodin s různými náměty a ohledem na posílení 

sociálních vazeb žáků, řešení jejich problémů v nelehkém období. 

V období online výuky byl také zpracován ze žákovských a jiných příspěvků školní časopis 

Pod lavicí. Při nástupu žáků k prezenční výuce jsme se řídili Adaptačním plánem a byly 

zařazovány tělovýchovné chvilky. 

Pedagogičtí pracovníci byli o záměrech a způsobu provedení programů informováni mailem, 

na pedagogických radách, rodiče na pravidelných on-line třídních schůzkách, žáci svými 

učiteli a vše bylo vždy prezentováno na webových stránkách školy. 

 

V průběhu celého školního roku jsme se snažili na naší škole: 

 

 podporovat zdravý životní styl  

 rozvíjet osobnost žáka 

 motivovat žáka k ohleduplnému chování ve společnosti 

 rozvíjet žákovi schopnosti a nadání 

 předcházet kyberšikaně a seznamovat žáky s nástrahami na internetu 

 potlačovat negativní chování u žáka 

 poukazovat na kladné a pozitivní vzory 

 odmítat násilí  

 učit žáky vhodně využívat volný čas, aby nepodléhali nudě a stresu, které je mohou 

dovést až ke společensky negativním jevům. 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Tomečková 
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Obrazový materiál 

 

 
Dopravní výchova 

 

 
Podzimní online výuka 
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                  Pohádkové putování             Projekt „Procházka Blatnicí“ 

 

 

 
Úspěch našeho žáky v kanoistice 
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             Výuka v atriu školy             Školní výlety 

 

 

      
    Fotografická soutěž    Fotografická soutěž 2 
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Slavnostní rozloučení s deváťáky na Absolventském bálu 
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