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1. Charakteristika Minimálního preventivního programu 
 

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 

1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., který do 

prevence sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních 

zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, záškoláctví, šikanu a jiné 

násilí, rasismus, intoleranci atd. 

Děti patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci již v 

době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o zdravém 

životním stylu, drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s 

užíváním alkoholu, velice aktuální je problém bezpečnosti na internetu, kouření, ale i 

verbální, fyzická šikana a kyberšikana. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a 

otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

  

2. Charakteristika školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Mistrovice, okres Ústí nad Orlicí je příspěvkovou organizací 

zřizovanou obcí Mistrovice. Je malotřídní venkovskou školou s 1. stupněm do 5. ročníku, 

tvořená třemi třídami. Kapacita školy je 50 žáků a kapacita školní družiny 25 dětí.  

Ve školním roce 2022/2023 je 41 žáků. 

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících: 

• třída I. – 1. ročník samostatný      10 žáků 

• třída II. – 3. a 5. ročník                12 žáků 

• třída III. – 2. a 4. ročník               19 žáků       

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, která je i speciálním pedagogem, 3 učitelky, 1 vychovatelka 

ŠD a 2 asistenti pedagoga. 
 

Mgr. Eva Fajmonová – výchovný poradce 

• koordinace poskytování poradenských služeb škole 

• kariérní poradenství – pomoc při vyplňování přihlášek na gymnázium 

• sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů 

řešení tohoto problému 

• pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole 

• řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu 

• spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 

pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD 

• spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení 

aktuálních problémů třídních kolektivů 
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Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková – školní metodik prevence 

• pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole 

• spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 

pedagogická centra 

• koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, 

jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření 

• zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních 

učitelů nebo na žádost rodičů 

• péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů 

a návrh péče o tyto žáky 

• spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení 

aktuálních problémů třídních kolektivů 

• příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy 

• sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností 

jejich řešení 

• poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence 

rizikových jevů chování učitelům 

• konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových 

jevů chování 
 

 

3. Vyhodnocení dosavadního MPP 
 

Dosahování cílů MPP: 

 

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, rasismus, nevhodné chování – náznaky 

těchto jevů, pokud jsme je zaznamenali, řešili jsme ihned (vždy individuální přístup, 

komunitní kruh, diskuse a návrhy řešení od spolužáků, dramatizace, vysvětlování, rozhovor 

Ž-R-U, dohody se žákem (konkrétní popis problému, návrh na zlepšení, popř. sankce, co 

nastane, když bude dohoda porušena), autozápisky s podpisem žáka (speciální  

sešit) – osvědčilo se, zachovat  (dostatečně informovat zákonné zástupce o těchto dohodách)  

b) záškoláctví – v loňském roce se nevyskytlo, nepřítomnost žáků je omlouvána telefonicky i 

následně do ŽK, vícedenní uvolňování probíhá na základě písemných žádostí ZZ 

c) závislostní chování (na PC – rozhovory, motivační výchovná videa, zesílena motivace 

rodičů k využití zájmových kroužků jejich dětmi), užívání návykových látek – nebylo 

zaznamenáno 

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů – probíhalo preventivní 

poučení o bezpečnosti, dopravní výchova je posílena na dopravním hřišti v Žamberku 

(spolupráce s DDM ANIMO Žamberk), předáváním Průkazu cyklisty od Policie ČR 

s poučením o bezpečnosti na silnici – osvědčilo se, zachovat 

e) nezdravé stravovací návyky – probíhá spolupráce se ŠJ (inovace jídelníčku směrem ke 

zdravé výživě na základě návrhů žáků – lehké a zdravé zeleninové pokrmy…) – při tvorbě 
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jídelníčku zavedeno Desatero zdravé výživy; školní projekt: Ovoce do škol, Mléko do  

škol – osvědčilo se, zachovat;   

uzavřena dohoda s rodiči o jediné závěrečné návštěvě bufetu při plavání – osvědčilo se i 

z hlediska finanční gramotnosti, zachovat 

f) rizikové chování v dopravě – zintenzivnili jsme dopravní výchovu (teoretickou i praktickou 

část), spolupráce s Policií ČR 

g) budování bezpečného prostředí, podpora žáků se SVP i žáků nadaných – intenzivní 

spolupráce se zákonnými zástupci – pravidelná setkávání zákonných zástupců i žáků i 

spolupráce s PPP při řešení SVP žáka s poruchou chování  

h) rodičovskou veřejností pozitivně hodnocena spolupráce s MŠ – zavedena Škola  

nanečisto – osvědčilo se, zachovat;  

ch) nabídka zájmové činnosti jako prevence patologických jevů (na základě  

dotazníků – přidání dalších zájmových kroužků – AJ hravě, Flétna, Šachy 

dále pokračuje Logiko i Myslivecký kroužek, který se zúčastnil i myslivecké soutěže Zlatá 

srnčí trofej, kde i naši žáci obstáli – velmi se osvědčil, zachovat i do budoucna   

i) využívání všech přirozených situací pro rozvoj finanční gramotnosti, realizace projektového 

dne – osvědčilo se, zachovat 

  

4. Osnova MPP 
 

Co chceme? 

• Posilovat žádoucí zdravý životní styl u dětí. 

• Snižovat závislost na komunikačních technologiích. 

• Formovat odmítavé postoje k alkoholu, cigaretám, drogám. 

• Formovat osobnost dítěte (potřeba zdravého sebevědomí, dodržování pravidel soužití, 

slušného chování, potřeba spolupráce a efektivní komunikace, vzájemné pomoci 

a ohleduplnosti). 

• Lepší spolupráci s rodiči – zapojit rodiče do problematiky, hledat cesty ke zlepšení 

komunikace mezi ZZ a školou, efektivně je motivovat. 

• Rozvíjet finanční gramotnost mladé generace (orientace v problematice peněz a cen, 

život bez dluhů). 

Proč to tak chceme? 

• Současný životní styl stávající dětské populace má stále snižující kvalitu (vysoká 

nemocnost, obezita, nechuť k pohybu atd.). 

• Situace v užívání návykových látek je dle statistik alarmující – je nutné pěstovat 

odmítavé postoje již v co nejnižším věku dětí. Zdůrazňovat, že normální je nekouřit! 

Jít vzorem!!! 

• Nárůst agresivity, násilí a nekázně má stoupající tendence (zrychlená doba, nejistota, 

drahota, válka na Ukrajině, ...). 
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• Žáci mají zatím nedostatečné povědomí z oblasti základů finanční gramotnosti 

(nastavovat správné priority, šetřit i pomáhat ostatním – zapojení do sbírek…). 

Co nás trápí? 

• Nedostatek prostoru v MŠ i ZŠ, malé hřiště u školy – plán přístavby MŠ i ZŠ!!!! 

(Nutná dotace)  

Co se nám daří? 

• Vytvářet dobré klima podpory žáka, bezpečné prostředí, organizovat akce, při nichž 

neformálně posilujeme vztah škola – rodina i celá vesnice, uskutečňovat projektové 

dny. Spolupracovat s MŠ – společné aktivity.     

Co škola nabízí? 

• Individuální přístup ke každému žákovi ze strany učitelů (malý počet žáků). 

• Snahu učitelů o co nejlepší komunikaci s rodiči. 

• Nastavená pravidla. 

• Činnostní i badatelské učení. 

• Konzultace s odborníky v PPP, spolupráce s PPP formou speciálních programů na 

míru, spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

• Sledování a vyhodnocování projevů chování a potřeb žáků učiteli. 

• Volnočasové aktivity – kroužky – Logiko, Myslivecký kroužek … 

• Školní družinu – možnost ranního i odpoledního umístění dětí, zájmové aktivity ve 

školní družině, pobyt v přírodě, sportování na hřišti i rozmanité tvoření a hry. 

• Školní jídelnu. 

• Preventivní programy jsou zaměřeny pro všechny žáky naší školy. 
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5. Cíle Minimálního preventivního programu 
 

 Cíle preventivního programu pro žáka 
 

žák by měl: 

• stanovit si správný žebříček hodnot 

• řešit různé problémy 

• vědět o účincích návykových látek 

• mít zdravé sebevědomí 

• umět čelit tlaku vrstevníků 

• umět říci „ne" 

• naučit se rozlišovat dobré a špatné 

• zařadit se a obstát v kolektivu 

• zlepšovat mezilidské vztahy 

• umět se sebeovládat 

• umět si vážit sebe samého 

• dodržovat zásady slušného chování 

• dokázat měnit špatné postoje 

• dodržovat správný režim dne 

• znát centra pomoci 

• zapojovat se do školních a mimoškolních aktivit 

• správně trávit volný čas 

• znát svá práva a povinnosti 
  

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování. Důraz je kladen 

na utváření celé osobnosti člověka, to je nejen na rozvoj znalostí, ale především i dovedností a 

postojů. 

Hlavním úkolem je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, 

správnému sebehodnocení, stanovení si reálných životních cílů, poznání sebe sama, 

ke zvládání stresů či k dovednostem řešit své problémy bez pomocí léků a jiných návykových 

látek ve spolupráci s rodiči a se školou. 
 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na 

aktivity v oblastech prevence: 

a) agrese, šikana, násilí, vandalismus, intolerance 

b) nezdravý životní styl 

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus 

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

e) nezdravé stravovací návyky 
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Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: 
 

− Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 

důsledků jednání. 

− Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, reakce na stres, neúspěch, kritiku. 

− Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, zařazení do skupiny, 

vytvoření atmosféry pohody a klidu. 

− Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám. 

− Respektování individuálních rozdílů mezi žáky. 

 

Z výše uvedených kompetencí vyplývá, že školní práce musí být postavena na dvou 

základních principech. Na respektu k potřebám jednotlivce (žáka a učitele) a na komunikaci a 

spolupráci uvnitř školy všech se všemi (učitelů, žáků, rodičů) i vně školy (školy s obcí a 

dalšími partnery) 

 

Další cíle: 

• Podpořit pedagogickou práci učitelů – zapojení do projektu ŠABLONY. (Zvýšení 

a zlepšení kvality výuky na ZŠ a s cílem zajisti školní asistenci pro ZŠ i MŠ.) 

• Informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování přiměřená věku. 

• Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

• Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

• Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstraňování nevhodného chování 

mezi žáky. 

• Zapojení všech pracovníků školy do systému prevence. 

• Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 
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6. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 
 

Projektové dny, prožitkové aktivity, modelové situace, tvorba třídních pravidel, komunitní 

kruh, hry pro prosociální chování, okamžité řešení spontánních situací ve třídě, různé besedy, 

přednášky, kroužky, akce ve volném čase. Individuální i skupinová práce. Individualizace 

hodnocení, slovní hodnocení. Prokazatelně seznámit žáky i rodiče se školním řádem, MP 

programem. 

Seznámení rodičů s tvorbou a dodržováním třídních pravidel, postup tř. učitele při porušení 

pravidel (rozhovory, naslouchání a přiblížení se dítěti, vhodná odezva, návrh řešení od dítěte, 

dohoda se žákem, popř. vyzvat zákonného zástupce k návštěvě školy). Akceptovat nutnost 

zvýšeného dohledu nad žáky (chodba, šatna, WC). 

Kdy? 

Reakce na situaci v danou chvíli (modelové scénky, …). Časový harmonogram programů a 

akcí se plánuje počátkem školního roku a doplňuje se v jeho průběhu. 

Kde? 

Ve školním prostředí, ale i mimo školu, např. na výletech, při kulturních a sportovních 

akcích… 

 

7. Prevence do vzdělávacího procesu 
  

Ročník                        Téma                                                          Předmět 

1. – 3.                          Lidé kolem nás                                     PRV 

                                    Člověk a jeho zdraví                              PRV, TV 

2. – 5.                          Rodina                                                  PRV, PŘ 

                                    Soužití lidí                                            PRV, PŘ 

                                    Lidské tělo                                            PRV, PŘ 

                                    Péče o zdraví, zdravá výživa                  PRV, PŘ, 

TV 

5.                               Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy        PŘ 

4. – 5.                         Návykové látky a zdraví                          PŘ, TV 

3. – 5.                         Multikulturní výchova                                PŘ 

1. – 5.                         Dopravní výchova                                 PRV, PŘ 
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Témata prevence jsou zapracovány v souladu se ŠVP do široké škály vyučovacích předmětů: 

 

− Tělesná výchova 

− Výtvarná výchova 

− Český jazyk 

− Matematika 

− Přírodověda 

− Vlastivěda 

− Prvouka 

 
 

1. ročník Prvouka, český jazyk, matematika, tělesná výchova – Chování lidí, zásady správné 

komunikace, péče o zdraví, režim dne, zdravá výživa, lidské tělo, hygiena, osobní bezpečí, 

třídní pravidla, vztahy ve třídě, zásady chování s cizí osobou.  

 

2. ročník Prvouka, český jazyk, matematika, tělesná výchova, výtvarná výchova – Chování 

lidí, péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, nemoc a úraz, hygiena a čistota, zdravý životní 

styl, prevence pití alkoholu a užívání drog, osobní bezpečí, pozitivní hodnocení sebe sama, 

prevence šikany, empatie, vyjadřování citů, prosociální chování.  

 

3. ročník: Prvouka, český jazyk, matematika, tělesná výchova, výtvarná výchova – Chování 

lidí, péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, nemoc a úraz, hygiena a čistota, zdravý životní 

styl, prevence pití alkoholu a užívání drog, osobní bezpečí, pozitivní hodnocení sebe sama, 

prevence šikany, empatie, vyjadřování citů, prosociální chování.   

 

4. ročník: Přírodověda, český jazyk, tělesná výchova, vlastivěda – Vytváření pravidel pro 

soužití ve třídě, řešení modelových situací při komunikaci a spolupráci, konflikty – jejich 

řešení, umění říci ne, umění odpouštět, ustoupit, kompromis, sexuální chování, zneužívání, 

linky důvěry, krizová centra, adresy a telefonní čísla odborných služeb, osobní  

bezpečí – práce POLICIE, pochopení významu řádu, pravidel, práva a povinnosti dítěte, 

pomoc v problematických situacích, relaxace, prevence kyberšikany, zdravý životní styl. 

 

5. ročník: Přírodověda, český jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, vlastivěda a 

informatika – Výživa a zdraví, nemoci, osobní hygiena, režim dne, zdravý životní styl, 

základy rodinné a sexuální výchovy, prevence užívání návykových látek a rizika jejich 

zneužívání, osobní bezpečí – krizové situace – šikanování, kyberšikana, asertivní chování, 

konflikt – řešení, bezpečí v rodině, kladení otázek – správná komunikace, mezilidské vztahy. 
 

 

V rámci vyučování bude zajišťována rovněž návštěva kulturních akcí (knihovna, divadlo, 

kino), žáci se dle možností budou účastnit sportovních a kulturních soutěží, soutěží mezi 

malotřídními školami, vzdělávacích pořadů dle výběru třídního učitele a jiných aktivit. 
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8. Nabídka mimovyučovacích aktivit 
 

Nedílnou součástí preventivního působení na žáky tvoří nabídka aktivit mimo vyučování 

v rámci školní družiny i ve spolupráci s místními spolky a oddíly z okolí. 

 

Zájmové kroužky pro žáky v rámci školní družiny: 

Sportovky 

Hrátky 

Hravá angličtina 

Šikovné ruce 
Deskovky 

 

 

Další aktivity: 

Nepovinný předmět Náboženství 

Logiko a klub deskových her 

Flétna 

Doučování 

 

Myslivecký kroužek 

Hasičský kroužek 

Skaut 

ZUŠ Letohrad 

Florbalový oddíl 

Fotbalový oddíl 

Stolní tenis oddíl 

 

exkurze a školní výlety 

 

ostatní jednorázové aktivity 

 

Projektové dny 

Mikulášská nadílka 

Rozsvícení vánočního stromu 

Vánoční besídka 

Lyžařský kurz na Dolní Moravě 

Zimní sportovní den 

Dětský karneval 

Divadelní představení 

Zápis do 1. ročníku 

Pálení čarodějnic 

Beseda pro důchodce 

Environmentální výchova – projekt Recyklohraní 

Plavecký kurz v Ústí nad Orlicí 

Návštěva školy v Letohradu, Jablonném nad Orlicí 

Dětský den 

Focení tříd 
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Aktivity podporující primární prevenci 

• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 

postojů a způsobů chování 

• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí apod. 

• věnovat pozornost prevenci kouření 

• dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy (interaktivní 

vzdělávací přednáška) 

• sexuální výchova a prevenci AIDS v rámci předmětu přírodověda (5. ročník) 

• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, stmelovacích aktivit, pobytu v přírodě 

• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole, ke zpříjemnění školního 

prostředí, k zábavnější formě výuky (tematické dny, sportovní akce, atd.) 

• široká nabídka volnočasových aktivit 

• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 

• ekologická výchova (skládky, výukové programy v rámci přírodovědy) 

• spolupráce s ekologickými stanicemi, zapojení do vyhlášených ekologických aktivit - 

např. Recyklohraní 

 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

• seznámení rodičů s MPP (dostupné na školním webu), třídní schůzky formou triád 

(žák, učitel, rodič), on-line třídní schůzky 

• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů 

• osvěta v oblasti dětské vývojové psychologie a výchovy dítěte 

• nabídka propagačních materiálů o drogách školy v případě problémů žáků s drogami 

• nabídka přednášek primární prevence (Kyberšikana, Bezpečí na internetu, ….) 

 

9.   Evaluace MPP 
 

Na konci školního roku – závěrečné hodnocení MPP a Preventivní strategie školy a stanovení 

plánu pro další období. Společně ředitelka – metodik prevence a výchovný poradce s třídními 

učiteli i vychovatelkou školní družiny. 

Ke zjištění aktuálního stavu rizikového chování ve škole jsou využívány připomínky žáků i 

zákonných zástupců, pondělní komunitní kruhy, hodiny předmětů výchovného charakteru, 

dotazníky pro žáky i zákonné zástupce, učitele i AP. Zjišťování je průběžné, v případě 

potřeby je kontaktován pracovník PPP v Ústí nad Orlicí nebo kurátor odboru sociálních věcí. 
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10. Kontakty s jinými organizacemi 
 

PPP Ústí nad Orlicí PhDr. Petra Novotná 465 521 296 

OSPOD  MÚ Žamberk kurátorka Eva Janebová 465 670 235 

 Mgr. Lucie Kubešová 465 670 236 

dětský lékař MUDr. Radmila Jarešová 465 642 430 

Policie  

ČR – obvod, od. Žamberk 

 465 614 333, 974 580 751 

Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz 116 111 

Dětské krizové centrum  241 484 149, 777 664 672 

Nadace Naše dítě  266 727 999 

 

 

V Mistrovicích dne 31. 8. 2022             

 

                        

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková    Mgr. Eva Fajmonová, 

ředitelka školy, školní metodik prevence    výchovný poradce 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                         

 

                                                                                            

 

 

 


