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Žáci jsou ve věku od 6 do 16 let a potýkáme se u nich z hlediska rizikového chování v malé 

míře se šikanou, kyberšikanou a vulgarismem. 

Nejlepší primární prevencí proti šikanování a násilí je budování otevřených, kamarádských, 

bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy. 

Podstatou naší školy je vytvoření zdravého prostředí ve škole a výchova dětí ke zdravým 

životním návykům a zdraví podporujícímu chování. 

 

Dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013-1) byl vypracován pro naši školu 

,,Krizový plán školy“, který je součástí MPP. 

 

 

1. Cíle minimálního preventivního programu  
 

 

Cíle minimálního preventivního programu dlouhodobé 
 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu. 

 Vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole, atmosféry vzájemnosti, důvěry, 

respektu a bezpečí ve škole při udržení uvědomělé kázně. 

 Rozvoj sociálních dovedností žáků a pedagogů. 

 Pozitivní vnímání sebe sama. 

 Rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti. 

 Efektivní pravidla vzájemného soužití (učení se respektování lidských práv, 

individuálních potřeb a odlišností, zapojení žáků do spoluvytváření pravidel 

vzájemného soužití ve škole, vedení žáka). 

 Přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem.  

 Umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace. 

 Spolupráce celé školy, všech žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, externí 

zaměstnance nevyjímaje. 

 Otevřená komunikace mezi školou a rodiči. 

 Větší spolupráce v rámci pedagogického týmu a všech zaměstnanců školy. 

 Formování postojů dětí ke společensky akceptovatelným hodnotám. 

 Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku. 

Cíle minimální preventivního programu střednědobé 

 

 Využívání externích služeb. 

 Zlepšení klimatu tříd a školy. 

 Týmová spolupráce s problémovými žáky. 

 Zapojení rodičů do akcí školy. 

 Informování učitelů o seminářích zaměřených na prevenci 

 Pokračování ve zkvalitňování práce a rozšiřování kvalifikace a orientace 

v problematice primární prevence, jak předcházet a včas rozpoznat různé formy 

rizikového chování žáků. 
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Cíle minimálního preventivního programu krátkodobé 
 

Cíle krátkodobé jsou konkrétní, vztahují se k určité cílové skupině (žáci, rodiče, pedagogičtí 

pracovníci) a jsou časově termínované. 

Jsou stanoveny v Minimálním preventivním programu na rok 2018/2019. 

 

2. Aktivity a projekty přispívající k prevenci rizikového chování u dětí  
 

Podle potřeb třídních kolektivů budou v průběhu školního roku připravovány v jednotlivých 

ročnících preventivní programy ve spolupráci s institucemi, které se touto problematikou 

zabývají. 

V tomto školním roce budeme spolupracovat s  PPP ve Veselí nad Moravou (Hodonín) 

Městskou policii ve Veselí nad Moravou a Policii ČR, OSPOD, Oddělením péče o dítě 

a rodinu – MÚ ve Veselí nad Moravou, Obecním úřadem v Blatnici pod Sv. Antonínkem, 

Charitou, RZS ve Veselí nad Moravou, ekologickými centry, s pedagogickými i s ostatními 

nepedagogickými pracovníky školy a budeme se snažit důsledně uskutečňovat Minimální 

preventivní program, jenž přispěje k prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. 

Projekty a školní akce 
  

Škola je zapojena do několika projektů. 

Projekt Recyklohraní, který je zaměřený na sběr elektrozařízení, baterii a náplní do tiskáren. 

Ve školním roce 2018/2019 se uskuteční podle našich možností několik projektových dní –  

Cvičení v přírodě, Barevný týden zdraví ve škole, Oslava 100. výročí založení republiky, 

Mikulášský den s nadílkou, cvičení CO…  

V rámci výuky jednotlivých předmětů žáci navštěvují dle nabídky kino, koncerty, muzea, 

divadla. Navštěvují   hvězdárnu ve Veselí nad Moravou. Spolupracujeme s VIS Bílé Karpaty. 

Naše škola platí školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce na dálku. Potřebné peníze 

se nám daří získat sběrem starého papíru, který probíhá celoročně. 

  

Tyto aktivity budou přispívat k získávání a upevňování vzájemných vztahů jak mezi žáky 

samotnými, tak i mezi žáky a pedagogy, k rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti 

týmově spolupracovat, k posilování sebedůvěry a k nastínění problematiky negativních 

společenských jevů. 

 

I. stupeň ZŠ 

Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti dobře 

znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost bude věnována rozvíjení 

komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. 

Budeme pokračovat s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračovat bude 

také dopravní výchova, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti 

(dopravní hřiště Veselí nad Moravou). Pro upevnění třídního kolektivu žáci absolvují 2x 

ročně cvičení v přírodě, na konci školního roku školní výlety, spaní ve škole – Noc 

s Andersenem. Děti navštěvují Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kino ve Veselí nad 

Moravou, skanzen ve Strážnici, hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, knihovnu, 
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muzeum v Blatnici pod Sv. Antonínkem, 3. a 4. třída absolvují plavecký kurz ve Bzenci. 

Každý rok připravujeme ve spolupráci se zřizovatelem školy pro rodiče vánoční besídku 

v rámci Adventního zvonkování, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav Dne 

matek aj. Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů. 

 

II. stupeň ZŠ 

Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními 

učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají 

žáci v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů jsou 

rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova 

k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a programy vedené odborníky.  Ke 

zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, kde jsou rodiče seznámeni 

se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. Žáci 

9. ročníků společně se svými rodiči navštíví během 1. pololetí školu na mimořádné třídní 

schůzce, kde jsou hosty také zástupci středních škol a učilišť z našeho regionu. Zde jim oni 

a karierová poradkyně sdělí změny v přijímacím řízení na SŠ, podají informace o své škole, 

možnosti uplatnění svých absolventů aj.  

Žáky 6. až 9. ročníku se svou poutavou besedou o nebezpečí drog a pohlavních 

chorob navštíví na jaře 2019 Mgr. František Krampota z Chrudimi, který na naši školu zajíždí 

několik let. Ve výtvarné výchově budou žáci vypracovávat díla na témata Zdravý životní styl 

x Špatný životní styl, Řekni drogám ne!, Vyjádři svou náladu aj. 

Dalšími akcemi na podporu prevence jsou lyžařský výcvik, nácvik polonézy na ples, školní 

výlety, účast na sportovních akcích. Žáci 9. tř. se podílí na přípravě svátku Mikuláše, který 

organizují pro menší děti a mateřskou školu. 

 

3. Vzdělávání ŠMP a pedagogů v oblasti prevence rizikového chování u dětí 
 

I ve školním roce 2018/2019 se bude školní metodička prevence zúčastňovat seminářů, 

pravidelných setkání metodiků a akcí, kde získá znalosti a dovednosti související s výkonem 

této funkce.  Plánované je zahájení specializačního studia dle Plánu DVPP.  

 

Po celý školní rok budou pedagogičtí pracovníci využívat možnosti nabídek dalšího 

vzdělávání v této problematice, seznamovat se s literaturou, která se věnuje prevenci 

rizikového chování u dětí a dospívajících. 

 

4. Spolupráce s rodiči 
 

Na naší škole je velmi dobrá spolupráce s rodiči dětí, kteří jsou o všech akcích a programech, 

které připravuje naše škola a SRPŠ informováni na třídních schůzkách, zároveň je jim 

dostupná nástěnka v přízemí obecního úřadu a přehled akcí a různých preventivních programů 

na stránkách školy. Mohou se zúčastnit výstav, besídek, sportovních soutěží. Pravidelné jsou 

i konzultace s rodiči problémových žáků. Vše výrazně přispívá ke školní úspěšnosti dětí 

i k prevenci rizikového chování u dětí. 
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Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce a metodik 

prevence má konzultační hodiny stanoveny týdně ve čtvrtek od 13.30 do 15.00 hod. Je ovšem 

možný telefonický, písemný a hlavně osobní kontakt podle potřeby. 

 

5. Volnočasové aktivity 

 

V letošním školním roce připravujeme pro děti širokou nabídku kroužků, která přispívá 

k aktivnímu trávení volného času a k prevenci rizikového chování u dětí. 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček 

poznání (bližší informace na webových stránkách školy).  

6. Využití MPP ve výchovně vzdělávacím procesu 

MPP je během roku upřesňován a doplňován podle došlých aktivit z poraden a nabídek od 

organizací, které se touto problematikou zabývají. Využívají jej při práci s žáky všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. 

 

7. Závěr 

 

I v tomto školním roce bude naší snahou důsledně realizovat MPP na škole, který vychází 

z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Získávat důvěru 

žáků a umět jim naslouchat. Umět s žákem o návykových látkách informovaně hovořit, 

předcházet nudě, pomáhat žákům nacházet správné životní hodnoty, vytvářet zdravá pravidla 

v kolektivu. Pomoci žákovi se ubránit nevhodné společnosti, posilovat sebevědomí žáka 

a spolupracovat s rodinou, s okolím i s dalšími dospělými. 

 

Spolupracujeme: 

 PPP ve Veselí nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků 

 Městská policie ve Veselí nad Moravou a Policie ČR 

 DDM ve Veselí nad Moravou, v Uherském Ostrohu a ve Strážnici 

 Okresní metodik prevence – besedy, přednášky 

 OSPOD 

 Oddělení péče o dítě a rodinu – MÚ ve Veselí nad Moravou 

 Obecní úřad v Blatnici pod Sv. Antonínkem – škola bude upozorňovat na krizové jevy 

ve vesnici, bude jednat o dohledu na kritických místech, o kontrole nad zneužíváním 

alkoholu a návykových látek u nezletilých. V případě potřeby naváže spolupráci se 

sociálním odborem. 

 Charita  

 RZS ve Veselí nad Moravou 


