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Minimální preventivní program 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                

  

Název a adresa školy, pro kterou 

platí tento MPP 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6,  

Cihelní 6, Bruntál, 792 01 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek 

Telefon na ředitele 554773061, 777658124 

E-mail na ředitele zsbrcihe@zscihelni.cz 

 

Jméno školního metodika prevence Mgr. Eva Mistrová 

Telefon 554773062 

E-mail  mistrova@zscihelni.cz 

Specializační studium ANO   

Realizátor vzdělávání AZ Help z.s., Vidnava 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Anna Carbajo 

Telefon 554773072 

E-mail  carbajo@zscihelni.cz 

Specializační studium Ano   

Realizátor vzdělávání Univerzita Palackého Olomouc, katedra Celoživotního 

vzdělávání 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Renata Krečmerová 

Telefon 554773075 

E-mail  bokuvkova@zscihelni.cz 

Specializační studium Ano   

Realizátor vzdělávání Univerzita Palackého Olomouc, katedra Celoživotního 

vzdělávání 
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Minimální preventivní program je určen pro pedagogické pracovníky, žáky a jejich zákonné 

zástupce.  

Úkolem MPP je seznámit žáky, pedagogické pracovníky i zákonné zástupce s problematikou 

sociálně-patologických jevů, organizovat pro žáky preventivní programy v závislosti na 

aktuálním stavu a potřebách, zapojit ostatní pedagogy do aktivit MPP, spolupracovat se 

zákonnými zástupci a dalšími subjekty, které se prevencí zabývají.  

Aktivity zahrnuté do MPP školy vedou žáky ke zdravému životnímu stylu, podporují jejich 

osobnostní a sociální rozvoj a v neposlední řadě napomáhají rozvíjet sociálně komunikativní 

dovednosti. 

 

Prevence sociálně patologických jevů na naší škole je zaměřena na tyto oblasti:  

a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků:  

- záškoláctví,  

- šikana, násilí,  

- poškozování majetku,  

- rasismus, xenofobie,  

- užívání návykových a psychotropních látek (tabák, alkohol, drogy)  

- onemocnění HIV/AIDS, 

- poruchy příjmu potravy, 

- sebepoškozování, 

- týrání, domácí násilí, 

- kyberšikana, nebezpečí spojená s užíváním sociálních sítí. 

 

 
 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:  

- šikany,  

- ohrožování výchovy mládeže, 

- domácího násilí, 

- zneužívání návykových a psychotropních látek, 

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).  
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2. ANALÝZA           

 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ VNITŘNÍ ZDROJE 

 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6 se nachází v blízkosti několika sídlištních bloků. 

Jedná se o úplnou školu městského typu. Tvoří ji jedna budova, jejíž součástí je jídelna, školní 

družina, dvě tělocvičny, počítačová učebna, odborné učebny pro výuku cizích jazyků, 

přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy a výtvarné výchovy.  Tělocvična slouží 

k aktivitám i v odpoledních hodinách. Škola má k dispozici provoz družiny od 6.00 do 16,30 

hodin. 

Kapacita budovy je 495 žáků. Škola se snaží zajistit žákům příjemné a motivující 

prostředí pro jejich vzdělávání. Většina rodičů se školou spolupracuje a je ochotná se podílet 

na řešení případně vzniklých problémů. 

Webová stránka školy je www.zscihelni.cz , kde jsou uvedeny veškeré informace 

týkající se chodu a organizace školy.   

 

a) MONITORING 

 

1. Informace od pedagogů 

V průběhu školního roku jsou informace  získávány od pedagogických pracovníků na 

pedagogických radách, poradách, předmětových komisích a konzultacích třídních učitelů  

s výchovným poradcem a s metodikem prevence. V přípravném týdnu mají pedagogové 

možnost podílet se na naplnění ročního plánu v oblasti prevence. Metodik prevence i výchovný 

poradce neprodleně spolupracují s třídními učiteli a také s rodiči.  

 

2. Informace od rodičů 

 V rámci  třídních schůzek či konzultací mají rodiče možnost sdělit třídnímu učiteli 

případné náznaky rizikového chování a zkonzultovat  další možné  kroky vedoucí k zmírnění 

nebo odstranění patologického chování.  

 

3. Informace od žáků 

 Žáci se k problematice rizikového chování vyjadřují při diskuzích v rámci vyučovacích 

hodin, v šestém a sedmém ročníků v předmětu osobnostně sociální výchovy. Na základě 

poučení o školním řádu jsou seznámeni s tím, kde hledat případnou pomoc. Mají možnost 

http://www.zscihelni.cz/
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obrátit se na třídního učitele, výchovného poradce i školního metodika 

prevence či jiného pedagoga, ke kterému mají důvěru.  

4. Informace od ŠMP  

 Metodik prevence úzce spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, 

s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. V průběhu roku monitoruje dění  

v jednotlivých třídách a zaměřuje se na žáky s vyšším rizikem poruch chování. Spolupracuje 

s ostatními subjekty, organizuje adaptační pobyt pro šestý ročník, objednává besedy  

a koordinuje aktivity preventivního programu. 

Pravidelně se účastní pracovních setkání s okresním metodikem prevence a získané 

informace dále předává kolegům. Je členem výchovné komise.  

 

 

VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY PRO TVORBU MPP 

 

Mohou být formou zdrojů z internetu:  

www.msmt.cz – stránky mšmt 

www.prevence-info.cz – filmy ke zhlédnutí – oblast RCh 

http://www.prevence-praha.cz/ – portál primární prevence RCh 

http://www.linkabezpeci.cz/ – pro učitele, jak pomoci dětem i rodičům 

www.adiktologie.cz – poradenské služby  

http://www.nebudobet.cz/ - rizika internetu a komunikačních technologií 

 

  Dalším zdrojem jsou: 

 PPP Bruntál,  Mgr. Stanislav Toman – okresní metodik prevence 

 OSPOD Bruntál 

 OTP PČR Bruntál 

 OPEN HOUSE o.p.s, Bruntál 

 IZS Bruntál 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.nebudobet.cz/
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3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP ŠKOLY 

• Škola se zaměřuje na podporu zdravého klima třídy, propojení mezitřídních  

  a meziročníkových vztahů. Snaží se prohloubit důvěru mezi žákem a učitelem a také mezi  

  žáky samotnými.  

• Předávat informace z oblasti prevence srozumitelným způsobem s ohledem na věkové  

   a individuální zvláštnosti každého žáka. 

• Monitorovat žáky s problémovým chováním a prospěchem a následně ve spolupráci  

  školního metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele a ostatních pedagogů    

  zvýšit dohled nad těmito žáky z důvodu možného rizika výskytu sociálně patologických  

  jevů.   

• Pomocí preventivních programů minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů.  

• Všemi možnými způsoby zabránit vzniku a šíření šikany. Metodický návod na webovém  

  portálu www.minimalizacesikany.cz .  

• Pomocí preventivních metod práce vyhledávat rizikové žáky a žáky s projevy sociálně 

   patologických jevů. 

• Vytvářet atmosféru důvěry, respektu a bezpečí ve škole. 

• Pokračovat ve spolupráci všech členů pedagogického sboru na aktivitách týkajících  

  se prevence.  

• Rozvíjet spolupráci s rodiči – aktivní účast rodičů na akcích školy, přednášky pro rodiče  

  z oblasti prevence patologických jevů.  

• Pokračovat v dlouholeté spolupráci s odborníky v oblasti prevence: okresní metodik  

  prevence při PPP Bruntál – Mgr. S. Toman, Odbor sociálně-právní ochrany dětí Bruntál,  

  OTP Policie ČR Bruntál, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House o.p.s.  

  Bruntál, Slezská Diakonie -. ELPIS Bruntál, Středisko volného času Bruntál,  

  Městská  policie, Probační a mediační služba, Okresní soud Bruntál, IZS Bruntál. 

 

• Nabízet mimoškolní volnočasové aktivity. 
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4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY  
 

1. V oblasti přímé práce pedagogů  

ředitel a metodik prevence:  

- seznamují kolegy s náplní minimálního preventivního programu a snaží se je 

zaangažovat do jeho plnění, ředitel zajišťuje spolupráci s rodiči a Radou školy 

v aktivitách v oblasti prevence rizikového chování a snaží se získat jejich podporu. 

 

vedení školy:  

- umožňuje účast pedagogů na vzdělávacích kurzech a seminářích,  

- zajistí, aby v řádu školy byl uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 

omamných a návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení tohoto 

zákazu vyplývají,  

- sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit. 

 

metodik prevence:  

- informuje pedagogický sbor o dění v regionu na základě pracovních setkání s okresním 

metodikem prevence, 

- aktivně se podílí na přípravě a realizaci adaptačního pobytu pro šestý ročník,  

- poskytuje odborné informace z oblasti prevence,  

- informuje o vhodných preventivních aktivitách, které pořádají jiná odborná zařízení, 

- spolupracuje s okresním metodikem prevence Mgr. S. Tomanem 

- spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem. 

 

učitelé 1. a 2. stupně:  

- vedení dětí ke správným postojům k patologickým jevům v životě lidí, 

- učitelé si sami volí s ohledem na věk vhodnou formu, jak předají informace žákům, 

- učitelé konzultují případně projevy negativního chování s metodikem prevence  

a výchovným poradcem,  
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- učitelé mají povinnost seznámit se s Minimálním preventivním 

plánem a ohlašovat veškeré jevy rizikového chování řediteli školy nebo školnímu 

metodikovi prevence,  

- v průběhu školního roku vyučující reagují na nabídky různých besed a přednášek, které 

souvisí s danou problematikou a poskytují zpětnou vazbu metodikovi prevence, 

- pedagogové se zapojují do prevence rizikového chování vedením zájmových kroužků 

a i sami navrhují témata přednášek prevence rizikového chování. 

 

2. V oblasti vzdělávání pedagogů 

- formou dalšího vzdělávání. 

 

 

II. SPOLUPRÁCE S RODIČI  
 

1. Způsob seznámení rodičů s činností ŠMP a plány MPP 

- rodiče budou informováni na třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů, 

- rodiče mohou získat informace z různých informačních materiálů a nejvíce z webové 

stránky školy,  

- je zřízena centrální nástěnka (přízemí při vstupu na druhý stupeň společně s výchovným 

poradcem), kde jsou umísťovány aktuální informace o aktivitách z oblasti prevence 

patologických jevů, informační letáky týkající se zdravého životního stylu člověka, dále 

co dělat, pokud se dítě cítí osamoceno nebo je mu ubližováno, 

- jsou zde uvedeny i adresy odborných zařízení, kde se dostane dítěti odborné péče 

a pomoci a kontakty na ŠMP a výchovného poradce, 

- nástěnka je dle potřeby aktualizována a obměňována. 

 

2. Aktivity podporující spolupráci rodičů a školy 

- účast na třídních schůzkách nebo konzultacích, 

- školní výlety, 

- Artifex, 

- Celoškolní projektový den z oblasti prevence, 

- Zápis dětí do prvních tříd, 

- Školní jarmark, 

- LVK pro 1. stupeň, pro žáky 7. ročníku, 
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- Den dětí, 

- besedy, exkurze. 

 

 

 

 

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

1. Specifická a nespecifická prevence žáků 

- učitelé 1. a 2. stupně – příloha č. 3, 

- spolupráce s dalšími subjekty, které se zabývají problematikou prevence – OTP PČR 

Bruntál, OPEN HOUSE o.p.s., Bruntál, přednášky OSPOD Bruntál, úzká spolupráce 

s okresním metodikem prevence, Okresní soud Bruntál, SVČ Bruntál, přednášky 

odborníků zabývajících se prevencí rizikového chování atd., 

- besedy v jednotlivých ročnících o rizikovém chování úměrně věku žáků a potřebám, 

- další akce podle měnící se nabídky, 

- spolupráce s Městskou policií Bruntál, 

- spolupráce se SOŠ Bruntál, 

- spolupráce s Domovem pro seniory POHODA v Bruntále, 

- plán akcí bude vycházet z doporučení ŠMP, výchovného poradce, vedení školy,   

- zapojení žáků do soutěží a olympiád, 

- pořádání exkurzí, regionální dny, 

- zapojení do kulturního života – návštěva kina a divadla, 

- aktivity školní družiny. 

 

akce školy: 

- Adaptační pobyt pro šestý ročník 

- Branný den 

- Den otevřených dveří, 

- Spolupráce s polskou školou 

- Vánoční vystoupení pro uživatele Domova pro seniory POHODA Bruntál, 

- Zlatokopové, 

- Celoškolní projektové dny, 

- Den otevřených dveří, 
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- Jarmark 

- Slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku, 

- LVK – pro první i druhý stupeň, 

- výlety, pobyty v přírodě, 

- poznávací exkurze – v ČR i do zahraničí 

- Den dětí. 

 

5. EVALUACE 

K evaluaci minimálních preventivních programů dochází ihned  po jejich skončení a to buď 

samotnými realizátory, nebo třídními učiteli, kteří dále předávají  informace školnímu 

metodikovi prevence.  

Z dlouhodobého hlediska sledují pedagogové případné projevy patologického chování, 

vzájemně se informují a snaží se o jejich minimalizování či případně odhalení.  

 

ŠMP shromažďuje veškeré informace a zpětné vazby v průběhu MPP v daném období, 

eviduje výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků tříd. 

V závěru školního roku ŠMP vypracovává na základě dokumentace a především podkladů od 

třídních učitelů hodnocení MPP. To je součástí závěrečné zprávy školy.  

 

Po každé pořádané akci ve škole musí proběhnout evaluace: 

 ze strany žáků – jak se jim program líbil, zda splnil jejich očekávání, zda jim danou 

problematiku osvětlil, … 

 ze strany pedagogů – jak akce probíhala, jak se zapojovali žáci, připravenost  

a komunikace ze strany pořádajících akci, … 

 ze strany školitelů – připravenost učebny, informovanost žáků, zapojení žáků  

i pedagogů do akce, … 

 

Škola provádí také monitoring k jevům rizikového chování – kouření, šikana, 

kyberšikana, apod. v rámci dotazníkového šetření Mapa školy, které probíhá jednou na dva 

roky.  Toto šetření se provádí v průběhu roku a následně se vyhodnocuje. Z výsledků se provádí 

závěry, na které navazuje podnětnější prevence.  
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LEGISLATIVA 

Přehled základních školských dokumentů pro oblast prevence  

Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT 

A) STRATEGIE 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/NSZ-

2019-2027_po_vlade.pdf 

 

 Prevence kriminality v ČR 

https://prevencekriminality.cz/ 

 

 

 

B) METODICKÉ POKYNY  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 

21291/2010-28. 

 Návykové látky 

 Rizikové chování v dopravě 

 Poruchy příjmu potravy 

 Alkohol 

 Syndrom CAN 

 Školní šikanování 

 Kyberšikana 

 Homofobie 

 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

 Vandalismus 

 Záškoláctví 

 Krádeže 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/NSZ-2019-2027_po_vlade.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/NSZ-2019-2027_po_vlade.pdf
https://prevencekriminality.cz/


Základní škola Bruntál, Cihelní 6 

 

13 

 

 Tabák 

 Krizové situace spojené s násilím 

 Netolismus 

 Sebepoškozování 

 Nová náboženská hnutí 

 Rizikové sexuální chování 

 Příslušnost k subkulturám 

 Domácí násilí 

 Hazardní hraní 

 Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS 

ve školách a školských zařízení 

Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, 

který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním 

metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. 

Text Metodického doporučení a přílohy jsou umístěny v souborech ke stažení  na: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ukládá školám a školským zařízením povinnost realizovat 

primárně preventivní aktivity. 

 

 

METODICKÉ POKYNY 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a 

při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 

(Čj.: 25 884/2003-24). 

 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 

a intolerance (Čj.: 14 423/99-22). 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14). 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách 

a školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26). 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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C) VYHLÁŠKY 

 Vyhláška MŠMT č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.,  

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

 

Anotace -  směrem k prevenci: 

 Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby 

uvedené v přílohách 1-3 této vyhlášky (§1) 

 Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá  zejména:   

– v  metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků 

prevence    (1) 

– v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů (8) 

– ve spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se  SPCH  a rizikem 

vzniku sociálně patologických jevů (9) 

 Obsah poradenských služeb (§ 2, písm. c)  kromě jiných činností se jedná o: 

– prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických 

jevů (zejména  šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání 

návykových látek) a dalších problémů souvisejících  

     se vzděláváním  a  s motivací  k překonávání problémových situací 

 

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími  potřebami  a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

 

D) ZÁKONY 

 

 Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění  

 Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek  

 Zákon č. 135/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před  

domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007) 

 

E) Další zákony 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
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 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 

 

 

 

VYHLÁŠKY 

 

 Vyhláška č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  

 Vyhláška č. 422/2013 Sb. ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích 

na zotavovací akce pro děti 

 Školní program proti šikanování, krizový plán.  

 

 

ZÁKONY 

 

 Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), v platném znění.  

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění. 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění. 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007). 
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7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – NESPECIFICKÁ PREVENCE 

 

 Žáci naší školy mohou navštěvovat kroužky mimoškolní činnosti – viz. příloha č. 1, 

 v budově mohou také navštěvovat Základní uměleckou školu – nabízí obory hudební, 

výtvarný a literárně-dramatický, 

 Středisko volného času Bruntál nabízí pestrou paletu aktivit – přes sport, kreativitu  

a výuku, v létě organizují příměstské i pobytové tábory, 

 FC Slavoj Olympia Bruntál - nabízí různé sportovní kroužky, 

 Oddíl basketbalu, 

 Ji-Jitsu, Karate, 

 Taneční skupiny Stonožka, In Motion, 

 Fitness dětí, 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE o.p.s, Bruntál. 
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Zkratky:  

 

MPP – Minimální preventivní program 

RCh – Rizikové chování 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RVP – Rámcová vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 

 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – kroužky  

Příloha č. 2 – vnější zdroje školy pro tvorbu MPP 

Příloha č. 3 – specifická prevence 

Příloha č. 4 – návrh besed k primární prevenci 

Příloha č. 5 – vnější kontakty pro tvorbu MPP 
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V Bruntále dne 1. 8. 2019      Mgr. Eva Mistrová 

 

 

Příloha č. 1 

 

Kroužky 
 

Název Vedoucí Kdy 
Výtvarný kroužek Češková  Čtvrtek 13.00 – 14.00 

Badminton Sekaninová Středa 13.30 – 14.15 

Fitness Mistrová Pondělí, čtvrtek 18.00 – 19.00 

Kondiční trénink Mistrová Úterý  

Basketbal Hlobilová, Severa Úterý 14.00 – 15.00 

Florbal I. St. Severa Středa 14.00 – 15.00 

Počítačový kroužek Podešvová Úterý 

Pěvecký kroužek Marienková Čtvrtek 14.00 – 14.45 
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Příloha č. 2  

 

VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY PRO TVORBU MPP 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Bruntál: 

https://www.mubruntal.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-35528 

 

Městská Policie Bruntál: 

https://www.mubruntal.cz/mestska-policie-bruntal/os-1027 

 

PPP Bruntál: 

http://www.pppbruntal.cz/ 

 

LINKA DŮVĚRY – SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ 

www.sikana.org 

 

 

 

 

 

 

https://www.mubruntal.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-35528
https://www.mubruntal.cz/mestska-policie-bruntal/os-1027
http://www.pppbruntal.cz/
http://www.sikana.org/
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Příloha č. 3  

 

Specifická prevence  
  

1. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Prvouka Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace, krizové situace 
– vhodná a nevhodná místa pro hru. 

Nejbližší členové rodiny, postavení jedince v rodině, svátek 

v rodině, role členů rodiny, mezilidské vztahy, komunikace. 

Český jazyk  Komunitní kruh – vzájemné sdílení, sociální hry. 
 

 

  

  

  

2. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Prvouka  Chování lidí (pravidla slušného chování, vlastnosti lidí) 

Právo a spravedlnost (základní práva dítěte, páva a 

povinnosti žáků školy). 

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 

Třídění odpadů. 

Osobní bezpečí (silniční provoz v roli chodce), krizové 

situace (šikana, týrání) a pomoc. 

Český jazyk Popis osoby – kamaráda, Vzájemná pomoc - poděkování, 

úcta k seniorům. 

Tělesná výchova Nácvik dodržování herních pravidel. 
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3. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování)  

 

Prvouka a svět práce Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. 

Popíše změny ve svém okolí, obci. 

Rozlišuje blízké a příbuzenské vztahy v rodině, role členů 

v rodině. 

Rozlišuje blízké a příbuzenské vztahy v rodině, role členů 

v rodině. 

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků. 

Český jazyk Pomoc druhým, řešení konfliktů mezi žáky. 

Tělesná výchova Spolupráce při jednoduchých pohybových činnostech (fair 

play). 

 Dodržuje a respektuje základní pravidla bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových linek. 

 

 

 

 

4. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Přírodověda Vnímání dopravních situací, jejich správné vyhodnocení a 

vyvození odpovídajících závěrů pro své chování jako chodce a 

cyklisty. Předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 

dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky).  

Rizika spojená s ročními obdobími a sezónní činností. 

Český jazyk Pravidla třídního soužití, formy společenského styku, 

vzájemná komunikace, tolerance. 

Tělesná výchova Spolupráce při jednoduchých pohybových činnostech (fair 

play). 

 

 

 

5. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Český jazyk Komunikace, mediální výchova, řešení patologických jevů, 

vzájemná tolerance etnických skupin, pravidla třídního 

soužití. 

Anglický jazyk Comunication (kyberšikana, My Word. (rasismus), Places 

(vandalismus), People (krizové situace spojené s násilím). 

Vlastivěda Vznik ČSR, období 1. a 2. světové války, rok 1968, 1989, 

demokracie. 

Informatika Rizika spojená s užíváním internetu. 

Přírodověda Ochrana přírody, separace odpadů, chování v CHKO. 
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6. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Český jazyk Komunikace, pravidla soužití, pravidla komunitního kruhu, 

tolerance k odlišnostem.  

Informatika Rizika spojená s užíváním internetu. 

Prč Rozvoj spolupráce, pomoc druhým, pečlivost. 

Anglický jazyk My family (vztahy), Animals (týrání zvířat, násilí). 

OSV Sebepoznání, rozvoj komunikačních dovedností (diskuse, 

respektování odlišností, řešení krizových situací), týmové 

role, timemanagment (plánování aktivit). 

Tělesná výchova Fair play (posílení pozitivních vztahů), Role v týmu 

(tolerance, komunikace), rozvíjení vztahů pomocí 

kolektivních her (šikana, vztahové problémy). 

Zeměpis  Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny. 

Dějepis Otrokářská společnost, Principy demokracie – Řecko. 

Vko Práva a povinnosti žáků, Finanční gramotnost (hospodaření 

domácnosti), Osobní a neosobní vztahy, Rovnost a 

nerovnost v mezilidských vztazích (nebezpečí extrémismu, 

xenofobie a rasismu), Vztahy mezi lidmi a komunikace, 

Konflikt v mezilidských vztazích, Naše obec, Vlast 

(posilování národní identity). 

Vkz Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, Mezilidské 

vztahy, komunikace a kooperace, Bezpečné chování. 

 

 

7. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Český jazyk Komunikace, vyjádření vlastního názoru, kooperace se 

spolužáky, respektování odlišností.  

Anglický jazyk My school (moje škola). 

Informatika Rizika spojená s užíváním internetu. 

Prč Rozvoj spolupráce, pomoc druhým, pečlivost. 

OSV Sebepoznání, rozvoj komunikačních dovedností (diskuse, 

respektování odlišností, řešení krizových situací), týmové 

role, timemanagment (plánování aktivit). Umění říci NE 

(čelit nátlaku). 

Tělesná výchova Fair play (posílení pozitivních vztahů), rozvíjení vztahů 

pomocí kolektivních her, (šikana, vztahové problémy, 

poruchy příjmu potravy). 

Dějepis Náboženství – křesťanství, islám, Integrace národů v Evropě 

za vlády Jiřího z Poděbrad. 

Vko Principy demokracie, Práva a povinnosti občanů, Lidská 

práva, Protiprávní jednání, Formy vlastnictví, nebezpečí 

vandalismu, Finanční gramotnost, Různorodost kultur, 

Etiketa, Ekologické problémy světa a jejich řešení, Vztahy 
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mezi lidmi, Lidská solidarita (pomoc člověku v nouzi), 

Konflikt v mezilidských vztazích, Akční plánování. 

Vkz Autodestruktivní závislosti, Skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace 

činnosti a chování, Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. 

Zeměpis Socioekonomické poměry v jednotlivých světadílech. 

 

 

8. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Český jazyk Tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k lidem se znevýhodněním 

(rasismus, xenofobie). 

Anglický jazyk Problems (dávání rad). 

Matematika Finanční gramotnost (úroky, půjčky, úvěry, finanční 

rozvahy, umění hospodařit, zodpovědnost za vlastní 

rozhodnutí). 

Tělesná výchova Fair play (posílení pozitivních vztahů), Role diváka, 

rozhodčího (komunikace, tolerance), rozvíjení vztahů 

pomocí kolektivních her (šikana, vztahové problémy). 

Regionální seminář Poznávání svého města, okolí. Probouzení hrdosti na své 

město. 

Dějepis Posilování principu soudržnosti a rovnosti – Velká 

francouzská buržoazní revoluce, Válka Severu proti Jihu – 

rovnost mezi lidmi, Revoluční rok 1848 – budování národní 

identity. 

Informatika Rizika spojená s užíváním internetu. 

Zeměpis Hrdost na svou vlast. 

Prč Rozvoj spolupráce, pomoc druhým, pečlivost. 

Přírodopis Rasové rozdíly ve společnosti. Pohlavně přenosné choroby. 

 

 

 

 

9. ročník 

Předmět Oblast učiva (rizikové chování) 

 

Český jazyk Přesvědčování a manipulace (druhy rizikového chování), 

Publicistické útvary (druhy rizikového chování). 

Anglický jazyk Health and safety (zdraví a bezpečnost), My body (moje 

tělo),Our environment ( životní prostředí). 

Matematika Finanční gramotnost (hospodaření s financemi, rozpočet, 

zodpovědnost za vlastní rozhodnutí). 

Technické práce Volba povolání, poznávání nových životních zkušeností 

Prč Rozvoj spolupráce, pomoc druhým, pečlivost. 
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Tělesná výchova Fair play (posílení pozitivních vztahů), Role diváka, 

rozhodčího (komunikace, tolerance), rozvíjení vztahů 

pomocí kolektivních her (šikana, vztahové problémy. 

Zeměpis Globální problémy lidstva, Respektování lidských ras. 

Dějepis Vznik ČSR – posilování národní identity, Totalitní systémy 

– fašismus, nacismus, komunismus, Holocaust, Globální 

problémy lidstva. 

Vko Lidská práva, práva dítěte, diskriminace, Význam právních 

vztahů, Postihy protiprávního jednání, Trestní postižitelnost, 

Finanční gramotnost, Globalizace a globální problémy 

lidstva a jejich řešení. 

Chemie Omamné a psychotropní látky. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Příloha č. 4 

 

Roční plán 
Obecná charakteristika:  

Ve školním roce 2019/2020 budou aktivity v oblasti prevence patologických jevů navazovat 

na zkušenosti z let předcházejících. Mimo pravidelné přednáškové činnosti se zaměříme  

na rozvoj a podporu vztahů mezi žáky v rámci třídního kolektivu, posílení mezitřídních 

vztahů a také podporu vzájemné důvěry - žák - žák, žák - učitel a žák - nepedagogičtí 

pracovníci. Dále pak na nebezpečí spojená s užíváním internetu.  

Pro všechny ročníky proběhne celoškolní projektový den, jehož téma bude aktuálně reagovat 

na potřeby žáků i pedagogů. V prvním čtvrtletí navážeme na spolupráci s Domovem pro 

seniory Pohoda Bruntál v Okružní ulici. Rozsah spolupráce bude upřesněn v průběhu 

podzimu.  Prozatím počítáme s dodáváním výtvarných prací určených k výzdobě budovy 

domova a s dramatickým pásmem v čase vánočním.  

Při výběru preventivních programů budeme zohledňovat individuální potřeby žáků, třídních 

kolektivů a v neposlední řadě i pedagogů.  

K jejich realizaci využijeme nabídky preventivních programů Nizkoprahového zařízení pro 

děti a mládež Open House Bruntál o.p.s.,  OTP PČR Bruntál, Slezské diakonie ELPIS Bruntál 

- poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání, USZSMSK (Územní středisko záchranné 

služby Moravskoslezského kraje, Bruntál), Městskou policii Bruntál, Pedagogicko-

psychologické poradny Bruntál – Mgr. S. Toman a OSPOD Bruntál, Probační a mediační 

službu a Okresní soud Bruntál.  
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V měsíci září proběhne adaptační pobyt pro žáky VI. A, VI. B a VI. C, kterého se zúčastní 

třídní učitelé  Mgr. L. Ringlová, Mgr. L. Tomčalová, Mgr. L. Stromská, výchovný poradce 

Mgr. A. Carbajo a školní metodik prevence Mgr. E. Mistrová.  Dalším spolupracujícím 

subjektem bude OTP PČR Bruntál – Bc. P. Jiroušková a PPP Bruntál – Mgr. S. Toman. Akce 

se uskuteční za finanční podpory školy, Města Bruntál a Moravskoslezského kraje. Žáci se 

seznámí s činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence. Cílem akce je posílit 

vztahy v kolektivu, začlenit nové žáky do jeho dění, prohloubit důvěru mezí žáky a učitelem. 

 

Ve spolupráci s OTP PČR Bruntál proběhne v září 2019 seminář pro pedagogy prvního 

stupně zaměřený na dopravní výchovu. 

  

V rámci výuky předmětu - informatika se žáci pátého až devátého ročníku seznámí 

s nebezpečími spojenými s užíváním sociálních sítí a nástrahami internetu. Této problematice 

se budou věnovat s vyučujícími daného předmětu v příslušném ročníku. Pro žáky šestého 

ročníků proběhne vzdělávání „Desatero bezpečného surfaře“.  

 

Branný den proběhne formou projektového dne v říjnu 2019. Bude mít společnou náplň pro 

všechny ročníky a tou bude první pomoc (prevence úrazů, nácvik chování při úrazech  

a komunikace s operátory tísňového volání a integrovaného záchranného systému, jak přivolat 

pomoc, praktické ukázky obvazových technik...). Další témata budou vybrána vždy v souladu 

s věkem a zralostí cílové skupiny. Např.: chování při mimořádných situacích, bezpečnost  

v silniční a železniční dopravě, hasicí přístroje, chování při zasažení elektrickým proudem, 

nebezpečné chemické látky,... . Proběhne nácvik evakuace ve spolupráci s Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál.  

V prosinci absolvují třetí třídy program zaměřený na klima třída v rozsahu 4 hodin. 

Díky finanční podpoře MSK v rámci dotačního programu z oblasti preventivních programů 

bude v šestých třídách probíhat 20 hodinový program „SPEKTRUM“. Zaměří se na posílení 

pozitivního klima třídy, začlenění nových žáků do stávajících kolektivů, zkvalitnění vztahů 

mezi žáky a umožní třídnímu učiteli vidět děti v nejrůznějších zátěžových situacích. 

Rádi bychom ve spolupráci s hasičským záchranným sborem zrealizovali program „Hasík“ 

pro druhý a šestý ročník.  

Pátý ročník za podpory svých třídních učitelů bude pokračovat v mezinárodní spolupráci  

s naši partnerskou školou v Opole a přednášku na téma alkohol a kouření. 

Sedmý ročník nahlédne do problematiky poruchy příjmu potravy.  

Pro žáky osmého ročníku připravujeme besedu na téma zneužívání omamných a 

psychotropních látek a následně „Drogy a právo“. Deváté třídy pak absolvují přednášku 

„Trestní odpovědnost mladistvých“ říjen 2019 a „Rizikové sexuální chování“.  

V druhém pololetí bude pro druhý ročník zařazen preventivní blok s pracovnicí OTP PČR 

Bruntál – „Policejní pohádky“.  

Pro žáky 3. a 4. proběhne vzdělávací seminář „Zebra se za tebe nerozhlédne“. 

Nabídka mimoškolní činnosti je uvedena na webových stránkách školy nebo viz. Příloha č. 16 

a č. 18. 

V průběhu roku, bude-li to možné, se deváté třídy zúčastní soudního jednání – hlavního 

přelíčení.  
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Příloha č. 5 

 

KONTAKTY  

 

Okresní metodik prevence  

 

 Mgr. Stanislav Toman      

telefon:  554 717 737   

e-mail:  toman.pppbr@gmail.com 

 

 

 

Krajský školský koordinátor prevence  

 

 Mgr. Andrea Matějková 

telefon: 595 622 337 
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e-mail:  andrea.matejkova@msk.cz 

 

 

LINKA DŮVĚRY – SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ 

 

telefon: 737 436 120 

web:  www.sikana.org 

  

 

 

LINKA BEZPEČÍ 

 

Zdarma pro děti a mládež 

telefon:  116 111  

email:   pomoc@linkabezpeci.cz 

 
 
 
 
 


