Základní škola a Mateřská škola
Lišov

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Základní škola a Mateřská škola Lišov
Nová 611, 373 72 Lišov
Mgr. Petr Ročňák
387 994 343

Jméno a příjmení školního
metodika prevence
Telefon
E-mail

Michaela Nováčková

petr.rocnak@zslisov.cz

Jiřina Jiráčková

773 656 439
387 994 343
novackova.misa@seznam.cz jiraji@seznam.cz

Jméno a příjmení výchovného Jana Smetanová
poradce
Telefon
387 994 343
E-mail
smetja@zslisov.cz
Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ – I. stupeň

12

278

ZŠ - II. stupeň

8

157

20

435

8leté Gymnázium – (prima až kvarta)
6leté Gymnázium – (prima až sekunda)
SŠ – ostatní
Celkem

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ
MPP
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE
1. Sociální a jiné okolí školy
Škola má kapacitu 500 žáků a její obvod zahrnuje území města Lišova a jeho místních částí
(Červený Újezdec, Hrutov, Hůrky, Kolný, Levín, Lhotice, Miletín, Slověnice, Velechvín, Vlkovice)
a okolní obce Hvozdec, Libín a jeho místní části (Slavošovice, Spolí), Zvíkov. V současné době do
školy dochází a dojíždí 435 žáků. Základní škola má 20 tříd s moderním vybavením, její součástí je
také tělocvična, školní hřiště, řada odborných učeben a jídelna. Školní družina s kapacitou 200 žáků
funguje v ranních i odpoledních hodinách. Škola nabízí svým žákům širokou šálu zájmových
kroužků a spolupracuje s místními organizacemi např. Sokol a ASPV, které připravují pro žáky
různé volnočasové aktivity. Škola se také podílí na různých akcích města Lišov např. adventních
trzích.
V Lišově se nachází Střední odborné učiliště Lišov. Žáci se na SOU mohou jít podívat při výuce
k volbě povolání.
Spolupracujeme s dětskou lékařkou MUDr. Loudovou, s místní Policií, s preventivní skupinou
Policie České Budějovice a s neziskovou organizací SANANIM. Osvědčila se nám spolupráce
s PEPSY v Č. Budějovicích nebo programy organizace Do světa.
2. Informace od pedagogů
Na naší škole se snažíme řešit problémy v oblasti SPJ. V poslední době se objevují zejména
vztahové problémy v třídních kolektivech - otázka kamarádství, rozdělení rolí ve třídě, nastavení
pravidel. Rodiče více zasahují do problémů dětí, snaží se je řešit za ně. Dalším výrazným
problémem jsou mobilní telefony a s nimi související sociální sítě a počítačové hry. Nesmíme
zapomenout ani na problematiku kouření, která je stále aktuální a bohužel zasahuje čím dál mladší
děti. Objevuje se i téma záškoláctví nebo projevy agresivity u stále mladších dětí. Řeší se problémy
kyberšikany, která souvisí s již zmíněnými sociálními sítěmi. Učitelé se vzájemně informují na
pedagogických pracovních poradách. Ve vážnějších případech spolupracujeme s odborníky
i s rodiči. Stále více pociťujeme absenci školního psychologa, který by s žáky řešil problémové
situace a mohl se žákům plně věnovat několikrát týdně. Byl doplněn školní řád a preventivní
strategie školy. Pokračuje emailová školní linka důvěry.
3. Informace od rodičů
Problémy SPJ byly řešeny na třídních schůzkách, také na schůzce Sdružení rodičů, na Školské
radě a ve školním parlamentu. Ve škole je k dispozici nástěnka, kde jsou vyvěšeny rady a kontakty
v případě problému. Kontakty na jednotlivé odborníky jsou také umístěny na webu školy.
4. Informace od žáků
Ve škole funguje Schránka důvěry, která má i emailovou podobu. Žáci diskutují o SPJ na
třídnických hodinách, které probíhají každý měsíc. Tato témata jsou součástí výuky prvouky,
výchovy k občanství a ke zdraví i ostatních vyučovacích předmětů. Jednotlivá témata jsou náplní
Barevných dnů.
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5. Hodnocení MPP minulého školního roku
Plán MPP v loňském roce byl splněn. Největším problémem jsou vztahy v třídních
kolektivech, dále kouření, narůstající agresivita a vzájemná netolerance. V minulém školním roce
jsme řešili projevy agresivního chování, při kterých jsme úzce spolupracovali s OSPOD. Byli jsme
v kontaktu s PČR kvůli vyšetřování ničení majetku školy. Osvědčily se nám již tradiční akce jako
jsou besedy odborníky, exkurze a spolupráce s rodiči.

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
Také v letošním školním roce chceme vytvářet podmínky pro předcházení výskytu SPJ.
Provádět účinnou prevenci. Zaměřit se na tradiční a efektivní formy. Řešit a dořešit problémy. Jasně
vymezit pravidla ve školním řádu a dodržovat je. Poskytovat všem pravdivé informace. V případě
potřeby zajistit pomoc odborníků. Pravidelně se informovat o stavu ve škole na pracovních
poradách. Spolupracovat se Školskou radou, výborem Sdružení rodičů a Parlamentem školy.
V návaznosti na projekt PRESTO se budeme více soustředit na práci se třídním kolektivem
na prvním stupni v rámci třídnických hodin.
V letošním roce bychom se chtěli také zabývat problematikou mobilních telefonů a
sociálních sítí. Porovnat jejich potřebnost v minulosti a současnosti. Toto téma chceme také
realizovat v rámci Barevného dne.
.
Cíle prevence - dobré vztahy v třídním kolektivu – třídní pravidla a jejich dodržování
tolerance a pomoc ostatním
slušné chování k sobě i k dospělým
spolupráce mladších a starších spolužáků
ochrana zdraví – zdravý životní styl
sociální sítě a počítačové hry
problém kouření a alkoholu
šikana, kyberšikana
protidrogová prevence
záškoláctví
agresivita
dopravní výchova
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti přímé práce pedagogů
Seznámení žáků se školním řádem a vnitřním řádem školy a jejich důsledným dodržováním,
dále s řády odborných učeben, proškolení BESIP, PO A BOZP.
První stupeň - začlenění informací a poznatků ze seminářů projektu PRESTO do
třídnických hodin – aktivity se žáky, formulace pravidel, komunikativní kruh
Nástěnka ve sborovně – seznámit se – s postupy při řešení SPJ a jak konkrétně postupovat
v případě šikany.
Uveřejnění kontaktů na odbornou pomoc.
Seznámení se s MPP, Preventivní strategií školy, Krizovými plány.
Nástěnka pro žáky a rodiče- zveřejnění kontaktů.
Třídnické hodiny – 1.st.- 2x do měsíce, 2.st. - 1x za měsíc nebo dle aktuální situace
Běžné prohřešky řeší třídní učitel. Vážnější problémy výchovný poradce a ŠMP. V případě
opakování SPJ se svolává výchovná komise, dále se pak kontaktuje OSPOD. Pokud se jedná o
vážné problémy, řešíme je s Policií ČR nebo odborníky. Z jednání sepsat zápis a předat jej ŠMP.
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2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
Název a odborné
zaměření vzdělávání

Počet
Datum konání
hodin

Seznámení s MPP,
PSŠ, postupem při
řešení SPJ, řešení
šikany, krizovými
plány

září

Realizátor – organizace, odborník

Počet
školených
pedagogů

M. Nováčková

30

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné
zaměření vzdělávání
Setkání metodiků

Počet
Datum konání
hodin
říjen

Realizátor – organizace, odborník
PEPSY

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy
Kolegové se vzájemně informují na pracovních schůzkách. Na škole funguje Školní
poradenské pracoviště a je ustavena Výchovná komise- výchovný poradce, metodik prevence,
zástupce vedení školy a třídní učitel. Schůzky jsou dle potřeby.
Počty pedagogických
pracovníků
Vedení školy:
Z toho učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné výchovy
Asistent pedagoga
Školní asistent

3
26
6
0
2
1

Podílející se aktivně
na prevenci
3
26
6
0
2
1

Nepodílející se
aktivně na prevenci
0
0
0
0
0
0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP
ŠMP informuje Školskou radu a Sdružení rodičů o MPP školy. Rodiče jsou informováni na
třídních schůzkách. Pro žáky a rodiče je určena nástěnka u školní jídelny. Informace jsou také na
webových stránkách školy.
2. Aktivity pro rodiče
Název aktivity

Datum konání

Letáky s tématy SPJ
Písemný souhlas s orientačním testováním na přítomnost OPL
Beseda s PČR
5

leden
září
leden

Realizátor,
přednášející
tř. učitelé
tř. učitelé 6.tř.
PČR
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3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Datum konání

Lišovské slavnosti- kult. vystoupení žáků
Rodiče vítáni

září
celoročně

Vedoucí
programu
tř. učitelé
vyučující

Barevný den

říjen
květen

J. Jiráčková
M. Nováčková

Advent + Vánoční trh

prosinec

vyučující

Masopust

únor

vyučující

Women for women

celoročně

vyučující

Sběrové akce

celoročně

vyučující

Adopce na dálku

celoročně

vyučující

Den bez aut

září

vyučující

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
viz III. 1.3.
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
Třídnické hodiny
Školní linka důvěry – dotazy zodpovídá metodik prevence popř. za pomoci odborníků
Školní časopis Hoblíček
Barevné dny
Osobní pohovory s ŠMP
Školní parlament
Hodiny VkO, VkZ
1. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov
Tato témata jsou součástí učebních osnov, tematických plánů v jednotlivých ročnících
a předmětech, jsou součástí ŠVP. Třídnické hodiny na první i druhém stupni – aktivity na posílení
vztahů ve třídě, řešení aktuálních problémů,…
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1. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Osobní bezpečí, dopravní výchova, cesta do školy a ze školy

PČR

Cizí a blízcí lidé, rodina vztahy, zdravý životní styl

vyučující

Sexuální výchova, moje tělo, odlišnosti (hry, samostatná práce, malování)

tř. učitelé

2. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Vztahy mezi lidmi, řešení konfliktů (hraní rolí)

tř. učitelé

Osobní bezpečí, dopravní výchova

Policie ČR

3. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Přírodověda- Osobní bezpečí, důležitá telefonní čísla, kamarádi
(hraní rolí, Ajax)

Realizátor
tř. učitelé

Osobní bezpečí

Policie ČR

Užívání léků, návyk, droga,

tř. učitelé

4. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Nejedlé a jedovaté rostliny a houby, halucinogeny

tř. učitelé

Vztahy ve třídě, prevence šikany (hry)

tř. učitelé

Nebezpečí internetu

Policie ČR

5. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Výchova ke zdraví, denní režim, volný čas (psaní deníků, týdenního plánu
aktivit)

Realizátor
tř. učitelé

Nebezpečí internetu, kyberšikana

Policie ČR

Média, adresy a tel. čísla odborných služeb

tř. učitelé
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6. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Protidrogové programy, léčebny (sešit MPA)
Rodina, dom. násilí, zneužívání
Zdravý životní styl, propagace tělesného a duševního zdraví
Sociální klima třídy, prevence šikany (dotazník, hraní rolí)
Linka bezpečí, Prevence SPJ

Realizátor
Učitelé VkO
a VkZ
Učitelé VkO
a VkZ
Učitelé Tv a Př,
VkZ
Učitelé VkO
a VkZ
Učitelé VkO
a VkZ

Kouření, drogy (beseda)

Policie ČR

Alkohol (beseda)

SANANIM

7. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Agresivita, záškoláctví (skupinová práce, sešit MPA)

Učitelé VkO

Správná výživa a životní styl, anorexie, bulimie (beseda)

Místní MUDr.

Drogy a závislosti (sešit MPA)

Učitelé VkO

Bezpečí pro dívky/ extremismus

Policie ČR

8. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Drogy, gambling, trestní zákon (beseda, sešit MPA, video)

učitelé VkO

Sekty, znaky

učitelé VkO

Mladiství a závislost, trestní zodpovědnost (nácvik odmítání)

učitelé VkO

AIDS (internet)

učitelé Př, VkO,
Prč

Sexuální deviace, pohlavní choroby (internet)

učitelé Př

Trestní odpovědnost, kriminalita (beseda)

Policie ČR
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9. ročník (třídy)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita, …)
Extrémismus, rasismus, nacionalismus (film, video, exkurze do Terezína,
měsíc dokumentu, beseda s pamětníkem)

Realizátor
Pařízek

Zodpovědný přístup k životu, sex (beseda)

MUDr.
Kravarová

Asertivní chování, pomoc mladším (příprava Barevných dnů, Adventu, atd.)

tř. učitelé

Sebehodnocení, sebepoznání, sebekritika (různé testy k volbě povolání,
výstava Vzdělání a řemeslo)

učitelé VkO

Vandalismus (beseda)

Policie ČR

Techniky zvládání stresu (nácvik situací a chování)

učitelé VkO
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1. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě
SPJ který bude řešen:

Vztahová problematika, sociální sítě, mobilní telefony

Jak byla situace zjištěna:
Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: ŠMP, odborníci
Kdy bude situace řešena: celoročně
S použitím jakých metod bude intervence vedena: hry, diskuze, Barevný den…
Způsob ověření efektivity intervence:dotazník
1. 3. Jednorázové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce

Realizátor

Datum

Příběhy bezpráví- Měsíc dokumentu, beseda +film
Dopravní soutěž

listopad
duben

Osobní bezpečí, nebezpečí internetu, kouření,
drogy, bezpečí pro dívky, extremismus, trestní
odpovědnost, šikana, kyberšikana
Dopravní výchova, bezpečná cesta do školy,
prevence úrazu

J. Pařízek
Školní družina

průběžně Policie ČR
průběžně

Policie ČR

Sexuální a rodinná výchova, AIDS

červen

MUDr. Kravarová

MPA

průběžně

vyučující VkO

Schindlerův seznam

květen

J. Pařízek

Vzdělání a řemeslo

říjen

tř. učitelé

Barevný den – Dříve a dnes (mobilní telefony,
způsob komunikace, výuka)

Říjen
květen

J. Jiráčková, M. Nováčková

Čas proměn

květen

dívky 6. třídy, firma Always

Alkohol - beseda

říjen

SANANIM

Den bez aut

22.9.

Parlament školy

Spaní ve škole 6. třídy

září

tř.učitelé

Preventivní hodiny

průběžně

PEPSY
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1. 4. Volnočasové aktivity pro žáky
Datum nebo
frekvence
konání

Název aktivity, akce, kroužku

Vedoucí
programu

učitelé,
1x až 2x týdně vychovatelky ŠD,
a rodiče
Červenec,
Vychovatelky ŠD
srpen

Kroužky viz nabídka školy
Příměstské tábory

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ
(Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.)

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Spolupráce s odborníky je na velmi dobré úrovni. Rezervy jsou ve spolupráci s rodiči
- nezájem některých rodičů problémových žáků. Také bychom rádi více spolupracovali s místní
Policií.
Organizace
PČR
PČR
DO SVĚTA
SANANIM
PEPSY

Jméno odborníka
O. Šojsl
Krausová
J. Hruška
A. Kajanová
P.Nýdlová, E. Mečířová

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
krpc.pio@pcr.cz
krpc.pio@pcr.cz
hruska@dosveta.org
ali.kajanova@email.cz
prevence@pppcb.cz

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA
ŠMP si vede evidenci o své činnosti. Jedná se hlavně o osobní pohovory s problémovými
žáky. Jsou zaznamenávány konkrétní případy výskytu SPJ a pomoc odborníků. Úzce spolupracuje
s výchovným poradcem. Bude zpracována závěrečná zpráva o plnění MPP za školní rok 2016 -17.

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele školy s MPP

1. září 2017

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

4. září 2017
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Podpis ředitele/ředitelky
školy

