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1. Úvod 

 

Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální 

rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného 

času. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku                   

a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů,                    

ke změnám vyučovacích metod a eliminaci výskytu nežádoucího chování a jednání žáků. 

 

 

2. Základní údaje o škole a charakteristika školy 
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace 

Adresa: Opavská 222, Bohuslavice, 747 19 

Telefon: 553 659 008 

E-mail: reditelna@zsbohuslavice.cz 

Internetové stránky: www.zsbohuslavice.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Pavel Balcar 

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Komárková 

Školní metodičky prevence: Mgr. Markéta Stošková (II. stupeň), Mgr. Monika Valachová (I. 

stupeň) 

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 242 žáků. V současné době je na              

1. stupni 152 žáků a na 2. stupni 90 žáků. Do naší školy dojíždí také žáci ze sousední obce 

Závada. 

Výuka je realizována podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

č.j. ZŠMŠ 0148/2016, Škola - základ života.  

 

 

3. Cílové skupiny 

 

Primární cílovou skupinou tohoto minimálního preventivního programu jsou všichni žáci 

naší školy. Cílem primární prevence je eliminovat výskyt rizikových projevů chování, nebo 

co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky. 

Sekundárními cílovými skupinami jsou třídní učitelé, ostatní pedagogové, pracovníci 

školy a také rodiče.  

Cílem je  zajistit spolupůsobení všech subjektů ovlivňujících vývoj osobnosti žáka.                

 

 

4. Analýza současného stavu 

 
Při analýze vycházíme ze zkušeností z uplynulého školního roku, dále z připomínek z řad 

pracovníků školy k chování žáků a z výsledků pedagogických rad. Důležitým ukazatelem jsou 

také volnočasové aktivity žáků - kroužky, jejich zájem a účast na těchto aktivitách, také 

trávení volného času obecně. Rodiče a další občané naší obce často připomínkují chování dětí 

na veřejnosti, vulgární vyjadřování, vzájemnou agresivitu či projevy vandalismu. 

Současný stav je takový, že se projevy rizikového chování vyskytují také mezi žáky naší 

školy, avšak zatím se vždy jednalo pouze o jejich lehčí formy či pouhá podezření. V loňském 

roce se zdárně vyřešil případ kyberšikany mezi žáky II. stupně. 
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5.  Cíle Minimálního preventivního programu (krátkodobé cíle) 

 
 stmelovat žákovské třídní kolektivy, pracovat na vývoji pozitivních vztahů, spolupráce 

a kamarádství mezi žáky, zaměřit se na kázeňsky problémové žáky a žáky s poruchou 

chování 

 vést žáky k dodržování třídních pravidel (třídní dohoda), které jsou v souladu se 

školním řádem, pravidel slušného chování a dalších vnitřních předpisů školy 

 zvyšovat odolnost žáků vůči šíření rizikových projevů chování (šikana, kouření, 

drogy, gambling, kyberšikana, vandalismus aj.) a zvyšovat jejich informovanost 

 pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 klást důraz na zdravý životní styl a hygienu rukou, používání ochranných pomůcek 

(roušky) a posilovat pozitivní vztah k životnímu prostředí 

 soustavně nabízet dětem různorodou zájmovou činnost a poskytnout dostatečné 

zázemí pro zájmové činnosti v prostorách školy 

 navazovat úzký kontakt s rodiči, seznamovat je s násilným chováním a projevy 

rizikového chování ve škole, klást důraz na informovanost (nástěnky, letáky, web 

školy) 

 zvyšovat informovanost pedagogů v problematice rizikových projevů chování 

 spolupracovat s institucemi zabývajícími se problematikou negativních společenských 

jevů – PPP, OSPOD, Policie ČR atd., úzce spolupracovat se zřizovatelem 

 

 

6.  Akce školy 

 
Ve školním roce 2020/2021 připravuje klub rodičů již tradiční akce, avšak v letošním 

roce s ohledem na vývoj situace okolo pandemie COVID-19: 

- Maškarní rej dětí, rodičovský ples (leden - únor) 

- Den dětí (červen) 

 

Z dalších akcí, které během školního roku pravidelně probíhají, jsou: 

- plavecký kurz pro 1.- 4. ročník 

- lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku  

- besedy s odborníky (dle aktuální nabídky), besedy se starostou obce 

- sportovní den (červen) 

- exkurze různého zaměření 

- návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových představení 

 

Zapojení školy v projektech: 

- Školní mléko 

- Ovoce do škol 

- Recyklohraní 

- Les ve škole 

 

 

 

7.  Volnočasové aktivity 

 
V rámci propagace efektivního využívání volného času jsou žákům naší školy 

každoročně nabízeny zájmové kroužky vedené učiteli nebo dobrovolníky z řad veřejnosti. Se 

svou nabídkou v letošním školním roce opět přispěje Centrum volného času Kravaře                          

a  jazyková škola Hello Ostrava. 
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Nabídka volnočasových aktivit ve školním roce 2020/21 bude upřesněna v průběhu 

měsíce září. Kroužky budou probíhat většinou od měsíce října. 

 

8.  Další plánované aktivity 

 

 
Září -  uzávěrka nabídky zájmových útvarů, přihlášky do kroužků 

                  -  třídnické hodiny  

                  - seznámení rodičů žáků se školními dokumenty a vnitřními předpisy – 

prostřednictvím školních mailů 

                  - dopravní hřiště (3. A, 3. B) 

 

Říjen - návštěva Úřadu práce v Opavě (volba povolání) – 9. tř. 

         - seznámení žáků s MPP (v rámci výchovy ke zdraví) 

                    - soutěž o nejkrásnější dýni – Halloween  

 - sběr papíru 

 - dopravní hřiště (4. A, 4. B)  

 

         Listopad  - pečení a zdobení perníků – ŠD + OÚ 

       - Zdravá pětka 

       - Prevence rizikového sexuálního chování mládeže – beseda – 8. + 9. tř. 

       - Preventivní programy 5., 6., 7. tř. – netolismus, 8. + 9. tř. – xenofobie a 

rasismus 

 

         Prosinec   - Mikulášská nadílka 

                          - třídní vánoční besídka 

 

Leden  - tradiční pololetní výšlap – 5.tř.     

           - lyžařský výcvik – 7. tř. 

 - V síti – dokumentární film – kybergrooming – 6. – 9. tř. 

 

     

Únor – Hasík – preventivní program – 2. tř., 6. tř. 

          - recitační soutěž – NS 

           - preventivní programy e-DUHA : 1. A, 1. B tř. – Kamarádi online, 2.- 4. tř. – 

Rizika online her 

 

Březen – Hasík – preventivní program – 2. tř., 6. tř. 

           - preventivní program Buď safe online – 6. – 9. tř. 

 

Duben   - výstava domácích mazlíčků - Den Země 

  - jarní zpívání – soutěž – NS 

 

Květen – Den matek – kulturní vystoupení žáků 

              - LiStOvÁnÍ – scénické čtení – Dračí polévka – 6. – 9. tř. 

 

Červen  - filmové představení CineStar – 1. – 9. tř.  

   - školní výlety, pochodové cvičení, sportovní den 

   - spaní ve škole – ŠD 
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Pozn.: Tento program bude doplněn dle aktuálních nabídek, možností a potřeb školy. Rovněž 

plánované termíny akcí a besed se mohou měnit. V letošním roce také s ohledem na vývoj 

situace okolo pandemie COVID-19. 

 

 

9. Evaluace MPP  
 

- vyplňuje se až na konci školního roku, je součástí Výroční zprávy školy, zahrnuje zhruba 

následující údaje: 

 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU – vzdělávací aktivity a počet proškolených 

osob 

II.  SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  - akce a aktivity pro rodiče v oblasti prevence 

rizikového chování 

III.  PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY – výčet aktivit a počet 

zapojených žáků 

IV.  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PŘI ŠKOLE – výčet kroužků a zapojení žáků 

V. VÝSKYT ŘEŠENÝCH RIZIKOVÝCH FOREM CHOVÁNÍ 

VI.  SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI A ODBORNÍKY 

 

 

 

 
 

 

 

Tento program nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020 

 

 

V Bohuslavicích, 31. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________            ________________________ 

Mgr. Markéta Stošková 

Mgr. Monika Valachová      Mgr. Gabriela Prchalová 

školní metodičky prevence       ředitelka školy 


