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MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM    
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

  
    

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54/V,  

377 01 Jindřichův Hradec 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Rážová 

Telefon na ředitele 384 322 216 

E-mail na ředitele razova@6zs.jhnet.cz 

 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence 

Jana Antonová 

Telefon 384 322 216 

E-mail  antonova@6zs.jhnet.cz 

 

 

Jméno a příjmení výchovného 

poradce 

Mgr. Marcela Fenclová 

Telefon 384 322 216 

E-mail  fenclova@6zs.jhnet.cz 

 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ - I stupeň   10  

ZŠ - II.stupeň  5  

8leté Gymnázium  – (Prima až Kvarta) 
  

6leté Gymnázium  – (Prima až Sekunda) 
  

SŠ – ostatní   

Celkem 15 318 
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ 

MPP 
 

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 
 

1. Sociální a jiné okolí školy 

Jsme větší škola s  318 žáky, která se nachází na jednom z největších jindřichohradeckých sídlišť. 

Výukovým programem školy je školní vzdělávací program Pegas 2. Jsme bezbariérová škola, 

zdravotně postižení žáci zde pracují s pomocí asistentů.  
V rámci sociálně patologických jevů vidíme jako největší  problém : 

1) nekázeň žáků  

2) vzájemné hrubé chování 

 

Za silnou stránku považujeme : 

 1)  dobré sociální klima školy 

2) spolupráci školy se zřizovatelem 

3) spolupráci školy s Policií ČR 

4) spolupráci školy se sociálním odborem 

 
2. Informace od pedagogů 

Dle pedagogů je sociální klima ve třídách většinou velmi  dobré, za  největší problém považují: 

1) nekázeň a vzájemné hrubé chování žáků 

2) včasné rozpoznání sociálně patologických jevů v kolektivu a následné obtížné řešení 

3) problematická spolupráce s některými rodiči 

 

3. Informace od rodičů 

 Rodiče jsou informováni prostřednictvím schůzek s třídními učiteli a v případě zájmu se školním 

metodikem prevence a výchovným poradcem. Rovněž je jim k dispozici MPP, krizový plán a další 

dokumenty na webových stránkách školy. 

 

4. Informace od žáků 

Z rozhovorů se žáky vyplývá, že žáci jsou se situací na škole spokojeni. Nelíbí se jim hrubé chování 

a agresivita některých spolužáků. Oceňují vstřícný přístup pedagogů a jejich snahu o okamžité 

řešení v případě jakéhokoli problému. 

 

5. Hodnocení MPP minulého školního roku 

Ve školním roce 2016-17 bylo řešeno několik vážných problémů (např. záškoláctví kryté rodiči –  

1 žákyně – 15 let,…). Menší výchovné problémy řeší TU ve spolupráci s ředitelstvím školy a rodiči. 

Jednalo se o neplnění školních povinností, vzájemnou agresivitu, porušování ŠŘ a velkou absenci. 

V loňském roce pracovalo na naší škole 14 zájmových kroužků.  

V průběhu roku bylo realizováno několik efektivních projektů a besed – viz Hodnocení MPP  

2016-17. 

Další témata týkající se SPJ byla zařazena do výuky občanské výchovy a výchovy ke zdraví, 

přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a chemie a samozřejmě také třídnických hodin. 
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B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 
 

1) Udržet dobré sociální klima na škole. 

    

2) Nové školní  projekty :    Energy nápoje (Do světa), Triky médií (Do 

světa), Rasismus a xenofobie (Do světa) 

 

 

3) Pokračovat v ověřených  projektech :  Zdravý životní styl 

Dopravní výchova 

Malá policejní akademie 

Řekni drogám ne 

Vrstevnický program – dle potřeby 

4) Získat rodiče pro spolupráci v oblasti SPJ– cílem je jejich informovanost nezbytná pro 

včasné rozpoznání a řešení situace (drogy, šikana) 

5) Co nejlepší informovanost pedagogů v rámci SPJ 

6) Začlenit co největší počet žáků do volnočasových aktivit školy 

 

 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 
 

1. V oblasti přímé práce pedagogů  

- ředitel školy i všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s MPP a zapojeni do něho (výuka, 

pravidelné TH, volnočasové aktivity) 

- metodik prevence a výchovný poradce se účastní seminářů k dané problematice 

- na webových stránkách školy je uveřejněn MPP a krizový plán, rady pro pedagogy (Co dělat když 

..),… 

- v organizačním řádu školy je zakotven zákaz manipulace s legálními i nelegálními drogami 

v areálu školy i při mimoškolních akcích pořádaných školou a sankce vyplývající z jeho porušení 

- na pedagogické radě byl projednán metodický pokyn k šikanování 

- vážnější přestupky proti ŠŘ řeší výchovná komise spolu s rodiči příslušného žáka 

 

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

 

Název a odborné 

zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání  Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

     

- aktivity budou doplňovány v průběhu školního roku 

- samostudium 

 

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy 

-založen  preventivní tým (ředitelka školy Mgr. J. Rážová,  výchovný poradce Mgr. Marcela 

Fenclová, ŠMP Jana Antonová,   J. Štroblová, třídní učitelé) 

- za koordinaci na škole zodpovídá ŠMP Jana Antonová 

- ŠMP komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě problému dává ve spolupráci 

s preventivním týmem podněty k jeho řešení 

- ŠMP seznamuje pedagogy s MPP, hodnocením MPP a hodnocením jednotlivých akcí zaměřených 

na SPJ 
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- v případě výskytu SPJ v jednotlivých třídách preventista konzultuje problém s třídním učitelem, 

popřípadě navrhuje  řešení, účastní se TH v uvedených třídách 

- ŠMP koordinuje a hodnotí školní akce zaměřené na SPJ 

  

  

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně 

na prevenci 

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

Vedení školy: 2  0 

Učitelé 19  0 

Vychovatelé 3  0 

Asistentky 5  0 

Speciální pedagog   0 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 
 

 

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP 

- na webových stránkách školy zveřejněn MPP, krizový plán 

- na stránkách školy konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence 

- třídní schůzky 

 

2. Aktivity pro rodiče 

Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 

V jednání   

 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Všichni rodiče jsou zváni na sportovní i kulturní akce pořádané školou. 

1. Beseda pro rodiče žáků 9. třídy – Volba povolání Leden 2017   

2. Rozloučení s žáky 9. třídy     Červen 2017 

   

 

 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
- třídnické hodiny  zaměřené na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků, 

na zdravé sociální klima třídy 

- projekt Zdravý životní styl – 1. a  2. stupeň – celoročně – TU, OV, Vkz 

- Bezpečnost dětí při zvláštních situacích – 1. stupeň – celoročně – TU 

- Šikana –3. tř.,  – Policie ČR 

- Kyberšikana  – 5. třídy –Policie ČR 

- Energy drinky – 6.A – Do světa 

- Triky médií – 8.A – Do světa 

- Rasismus a xenofobie – 9.A – Do světa 

- Školní parlament 

- celoroční projekt spolupráce žáků 2. stupně a MŠ 

- projekt Malá policejní akademie (šikana, záškoláctví,..) – 2.stupeň – průběžně- OV, Vkz, TU  

- projekt Řekni drogám ne – 8. a 9. třídy – průběžně – OV, Vkz, TU 

-  v případě potřeby Vrstevnický program – ŠMP, VP 

- v případě potřeby Stop agresivitě – ŠMP, VP 
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1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 

- při TH budou žáci seznámeni se ŠMP a jeho konzultačními hodinami, MPP 

- poradenskou činnost ŠMP a VP najdou žáci na webových stránkách školy 

 

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov 

viz tématické plány 

 

2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 

Sociometrie 

Vrstevnický program - pro třídy, ve kterých se objeví šikana či kyberšikana 

Stop agresivitě – pro třídy s častým agresivním chováním  

 

2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky 

viz výše 

2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky – škola nabízí 15 zájmových kroužků, podrobný přehled 

na webových stránkách školy. 

 

 

 

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ 

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
Naše škola bude pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem, Policií ČR a sociálním odborem.  

 

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA  
Každá akce zaměřená na SPJ bude vyhodnocena školním metodikem prevence a zahrnuta do 

závěrečné zprávy o plnění MPP. 

 

 

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 18.10.2017  

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


