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I. Úvod 

 
 Ve školním roce 2018/2019 se nám Minimální preventivní program dařil realizovat dle 

předem stanoveného plánu, a to díky úzké spolupráci s rodiči, se zřizovatelem, PPP ve Veselí 

nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků, Městské policii ve Veselí nad 

Moravou a Policii ČR, místními dobrovolnými hasiči aj. V průběhu školního roku jsme 

uskutečnili několik preventivních programů, výukových i celoročních projektů, besed, které 

přispěly pro prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. Žáci 8. ročníku byli za mimořádný 

čin - pomoc při poskytnutí 1. pomoci spolužákovi - oceněni pochvalou ředitelky školy 

a věcnými dary od starostů obcí. Žáci se úspěšně zúčastnili různých soutěží, Nikola Nováková 

vyhrála 3. místo v celostátní výtvarné soutěži, žáci 4. a 5. ročníku získali 3. místo v krajském 

kole přehazované. Velmi výborné výsledky získala naše škola ve velké konkurenci žáků 

i z gymnázií na matematické olympiádě, za zmínku stojí 4. místo žáka 6. třídy Cyrila Fojtíka. 

Zlato si v okrskovém kole sportovní soutěže ve fotbale McDonalds Cup v Hroznové Lhotě 

odnesli naši mladší žáci. Také v rámci turnaje ve vybíjené ve Velké nad Veličkou získaly naše 

žákyně 1. místo a chlapci vybojovali 3. místo. Ondřej Mezulianík obsadil 1. místo v okresním 

kole OVOV a byl vyhlášen sportovcem roku při slavnostním ukončení školního roku 

2018/2019.  

 

II. Celoroční projekty  

 
Šablony II DVVP  

 

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

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

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

 

Přeshraniční spolupráce  

 
Byla zahájena spolupráce se školou stejného typu na Slovensku. 

 

Ovoce do škol 

 

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

ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny, kterou dostávají zdarma. 

 
Školní mléko 

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

spotřebu mléka u školních dětí.  
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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. 

 
Sbíráme 

 
Celoročně na naší škole probíhá sběr starého papíru a pomerančové kůry. 

 
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, díky sběru starého papíru 

můžeme tomuto chlapci pomáhat po celou dobu jeho základního vzdělávání.  

 
 

III. Aktivity, které přispívaly k prevenci rizikového chování u dětí 
 

V průběhu celého školního roku 2018/2019 byla připravena řada aktivit přispívajících 

k primární prevenci rizikového chování u dětí. 

 

Září 

 

 Veselí v pohybu (2. – 9. ročník, 7. 9. 2018) 

 Dopravní hřiště Veselí nad Moravou (4. ročník, 21. 9. 2018) 

 Turnaj v minikopané (chlapci 6. - 9. ročníku, 11. - 19. 9. 2018) 

 Cvičení v přírodě (1. až 5. ročník, 26. 9. 2018) 

 

Říjen 

 
 Pohár Emila Zátopka (Hroznová Lhota 3. 10. 2018) 

 XXII. Veletrh vzdělávání Hodonín (8. -9. Ročník, 4. 10. 2018) 

 Zátopkova pětka (1. stupeň, 5. 10. 2018) 

 Barevný týden zdraví - zdravá strava, zdravý životní styl, sport, výstava a 

ochutnávka ovoce a zeleniny, barevné oblečení (1. stupeň, 8. - 12. 10. 2018) 

 Družební setkání - sport Gdaňsk - Polsko (vybraní žáci, 18. - 21. 10. 2018) 

 Partyzánský samopal – terénní branný závod Ostrožská Lhota (26. 10. 2018) 

 100. výročí založení republiky a vysazení lípy svobody (všechny ročníky, 26. 10. 

2018) 
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Listopad 

 
 Památka zesnulých (vybrané třídy, 5. 11. 2018) 

 Adaptační pobyt Fryšták (6. a 9. ročník, 19. - 21. 11. 2018) 

 Fyzikálně – chemická show (všechny ročníky, 23. 11. 2018) 

 
Prosinec 

 
 Adventní zvonkování (veřejná akce ve spolupráci s OÚ, vystoupení žáků na 

kulturním sále, 2. 12. 2018) 

 Školou chodí Mikuláš (akce žáků 9. ročníku, 5. 12. 2018) 

 Výuka Aj a TV v terénu (13. 12. 2018) 

 DPS – besídka (vystoupení pro seniory, žáci ze ŠD, 19. 12. 2018) 

 Filmové představení v kině ve Veselí nad Moravou (19. 12. 2018 - 1. stupeň, 20. 12. 

2018 - 2. stupeň) 

 Vánoce – vánoční školní besídky (tradice, zvyky, slavnostní stolování, 21. 12. 2018) 

 

Leden 

 
 Preventivní výchovný program – zdraví, drogy, media (9. 1. 2019) 

 Tematická exkurze na SPŠ a OA Uherský Brod (9. ročník, 15. 1. 2019) 

 Bruslení (1. stupeň, 17. 1. 2019) 

 50. školní ples SRPŠ (předtančení žáků, 26. 1. 2019) 

 Přehazovaná - okresní kolo (4. a 5. Ročník, 30. 1. 2019) 

 Slavnostní předávání vysvědčení za I. pololetí (31. 1. 2019) 

 
Únor 

 

 Dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ (3. 2. 2019) 

 Krajské kolo v přehazované Brno (4. a 5. ročník, 5. 2. 2019) 

 Akce Medvěd – zdravověda Uherské Hradiště (1. ročník, 7. 2. 2019) 

 Veselé zoubky (1. třída, 8. 2. 2019) 

 Městské divadlo Zlín – Petr a Lucie (2. stupeň, 8. 2. 2019) 

 Beseda s důchodci (vystoupení žáků, 22. 2. 2019) 

 Prožitkový vzdělávací program Buďme kamarádi (1. stupeň, 28. 2. 2019) 

 
Březen 

 

 Olympijský víceboj OVOV  (7. 3. 2019) 

 Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky (11. – 15. 3. 2019) 

 Slovácké divadlo (1. stupeň, 11. 3. 2019)  

 Den otevřených dveří (21. 3. 2019) 

 Vítání jara – módní přehlídka Veselí nad Moravou (7. a 8. ročník, 22. 3. 2019) 
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 Den s Ámosem – školní výukový projekt (28. 3. 2019) 

 
Duben 

 

  Turnaj ve florbalu Velká nad Veličkou (2. 4. 2019) 

  Pythagoriáda  (5. – 8. ročník, 4. 4. 2019) 

  Preventivní program Závislosti a Láska a přátelství (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník,  

               4. 4. 2019) 

  Jaro na vsi – prohlídka tradičních řemesel (5. 4. 2019) 

 Anglické divadlo Veselí nad Moravou (3. – 9. ročník, 8. 4. 2019) 

 

 Matematická olympiáda Hodonín (6. a 8. ročník, 9. 4. 2019) 

 McDonald’s Cup Hroznová Lhota (1. – 5. ročník, 10. 4. 2019) 

 Vybíjená Velká nad Veličkou (4. a 5. ročník, 15. 4. 2019) 

 Den Země – úklid v okolí školy a obce, zapojení do projektu obce ukliďme svět, 

ukliďme Česko (23. 4. 2019) 

 Beseda o knize (1. -3. ročník, 24. 4. 2019) 

 Ovoce do škol - projektový den, doprovodný program (1. stupeň, 25. 4. 2019) 

 Beseda o knize (4. – 5. ročník, 30. 4. 2019) 

 
Květen 

 

 Pohár rozhlasu - atletické závody Hodonín (7. 5. 2019) 

 Vystoupení žáků ke Dni matek na kulturním sále pro veřejnost (12. 5. 2019) 

 Divadélko pro školy - Karel Čapek (14. 5. 2019) 

 Okresní kolo McDonald’s Cup Hroznová Lhota (1. -3. ročník, 15. 5. 2019) 

 Fotografování tříd (21. 5. 2019) 

 Dopravní výchova - dopravním hřiště Veselí nad Moravou (4. ročník, 23. 5. 2019)  

 Horňácký čtyřboj Lipov (2. – 5. ročník, 23. 5. 2019) 

 OVOV Brno (27. 5. 2019) 

 Pythagoriáda (5. a 6. ročník, 27. 5. 2019) 

 Pythagoriáda (7. a 8. ročník, 28. 5. 2019) 

 Past je plast – projektový den (6. až 9. ročník, 30. 5. 2019) 

 
Červen 

 

   Den dětí – kino Veselí nad Moravou (3. 6. 2019)  

   Školní výlet Hájenka Břeclav (6. a 7. ročník, 5. 6. 2019) 

   Malá kopaná (6., 7. ročník, 6. 6. 2019) 

  Plavání -  závěrečné plavecké závody (3. a 4. ročník, 7. 6. 2019) 

  Školní výlet Hájenka Břeclav (8. a 9. ročník, 10. 6. 2019) 

  Vlastivědná exkurze Památník Velké Moravy Staré Město a knihovna  Uherské 

Hradiště (4. a 6. ročník, 10. 6. 2019) 

  Školní výlet ZOO Lešná (1. až 3. ročník, 13. 6. 2019) 
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  Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm (4. a 5. ročník, 14. 6. 2019) 

  Paintball Hodonín (8. a 9. ročník, 10. 6. 2019) 

  Pasování prvňáčků na čtenáře starostkou obce – místní knihovna (15. 6. 2019) 

  Výlet do Vídně v rámci výuky německého jazyka (19. 6. 2019) 

  Ochrana za mimořádných událostí ve spolupráci s místními hasiči - obrana vlasti, 

první pomoc, požární ochrana, poplach, evakuace (25. 6. 2019) 

  Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na OÚ (26. 6. 2019) 

  Sportovní den (27. 6. 2019) 

  Slavnostní předávání vysvědčení a vyhodnocení úspěšných žáků (28. 6. 2019) 

 
 

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

 

 
 Veselí v pohybu (2. – 9. ročník, 7. 9. 2018) 

 

 Cvičení v přírodě (1. až 5. ročník, 26. 9. 2018) 

 

 Barevný týden zdraví - zdravá strava, zdravý životní styl, výstava a ochutnávka ovoce 

a zeleniny, barevné oblečení, turnaj ve vybíjené, sport (1. stupeň, 8. -12. 10. 2018)  

 

 Adaptační pobyt Fryšták (6. a 9. ročník, 19. -21. 11. 2018) 

 

 Preventivní výchovný program – zdraví, drogy, media (9. 1. 2019) 

 

 Akce Medvěd – zdravověda, SZŠ Uherské Hradiště (1. ročník, 7. 2. 2019) 

 

 Veselé zoubky (1. třída, 8. 2. 2019) 

 

 Prožitkový vzdělávací program Buďme kamarádi (1. stupeň, 28. 2. 2019) 

 

 Den s Ámosem – školní výukový projekt (28. 3. 2019) 

 

 Preventivní program Závislosti a Láska a přátelství (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník,  

 4. 4. 2019) 

 

 Den Země – úklid v okolí školy a obce, zapojení do projektu obce ukliďme svět, 

ukliďme Česko (23. 4. 2019) 

 

 Ovoce do škol- projektový den (1. stupeň,  25. 4. 2019) 

 

 Dopravní výchova 4. ročník - dopravním hřiště Veselí nad Moravou (23. 5. 2019)  
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 Past je plast – projektový den (6. až 9. ročník, 30. 5. 2019) 

 

 Ochrana za mimořádných událostí ve spolupráci s místními hasiči - obrana vlasti, 

první pomoc, požární ochrana, poplach, evakuace (25. 6. 2019) 

 

 

V. Spolupráce s rodiči 
 

Spolupráce s rodiči dětí na naší školy byla velmi dobrá. Školní důvěrníci ze všech tříd se 

setkávají pravidelně s vedením školy a jsou informováni o dění na škole. SRPŠ je velmi 

aktivní a pro žáky školy ve spolupráci se školou pořádají řadu aktivit i o víkendech. 

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

připravovala, informováni jednak na třídních schůzkách, tak i na nástěnkách školy před 

obecním úřadem, kde byly všechny informace zveřejněny. Rovněž byly zpřístupněny veškeré 

informace o dění ve škole na webových stránkách školy.  

Byl pro ně pořádán Den otevřených dveří, mohli se zúčastňovat výuky, výstav, besídek, byl 

možný telefonický, písemný a hlavně osobní kontakt podle potřeby.  

Pravidelné byly i konzultace s rodiči nejen problémových žáků.  

Spolupráce s rodiči je tudíž velmi významná a přispívá ke školní úspěšnosti dětí a k prevenci 

rizikového chování u dětí. 

 

 

VI.  Závěr 
 
Minimální preventivní program byl v minulém školním roce důsledně realizován. 

Pedagogičtí pracovníci byli o záměrech a způsobu programů informováni na pedagogických 

radách, rodiče na třídních schůzkách, žáci svými učiteli a byla jim dostupná nástěnka 

a webové stránky školy, kde byly všechny akce zveřejněny. 

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 

 potlačovat negativní chování u žáka 

 poukazovat na kladné a pozitivní vzory 

 odmítat násilí  

 podporovat žáky v environmentální výchově 

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

dovést až ke společensky negativním jevům. 
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Obrazový materiál: 

 
Pohár Emila Zátopka – Hroznová Lhota 

 

 
Barevný týden zdraví 
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100 let republiky 

 

 

 
Adaptační pobyt – Fryšták 
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Adventní zvonkování 

 

 

 

 
Ocenění ve výtvarné soutěži 
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Sportovní turnaje 

 

 

     
Sportovní akce 

 

 

  
Akce MEDVĚD – zdravověda 
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Projekt Den s Ámosem 

 

 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 

     
Nácvik chování zamimořádných událostí 
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