
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Základní údaje 

 

Název a adresa školy ZŠ a MŠ Jaroslavice, Školní 83 

Jaroslavice 671 28 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Romana Kubíková 

Telefon 515 275 145 

E-mail zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz 

 

Školní metodik prevence Mgr. Petra Matůšová 

Kontakt matusovapetra@seznam.cz 

 

Výchovný poradce Mgr. Olga Pospíchalová 

Kontakt olga.pospichal@seznam.cz 

 

 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

Počet tříd 5 4 

Počet žáků 78 52 

 

I. Úvod 

 

Preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky školy a širokou veřejnost. Problematika rizikového chování dětí je 

sociálním problémem, velmi důležitá je primární prevence již na prvním stupni. Je 

vhodné poskytnout žákům co nejvíce informací přiměřeně k jejich věku a na toto 

téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. 

 

II. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP 

 

Sociální a jiné okolí školy 

 

Pro práci metodika prevence je důležitá charakteristika školy a jejího klima. 

Individuální a věkové zvláštnosti žáků nám pomáhají určovat jednotlivé preventivní 

aktivity. Dětem jsou rovněž nabízeny volnočasové aktivity v podobě zájmových 

útvarů, do školy dochází dle zájmu ze strany dětí také pan farář.  



V okolí školy žádné větší ohrožení dětí z hlediska sociálně nežádoucích jevů nehrozí. 

Největší problémy nastávají s dětmi pocházejících ze sociálně slabších rodin nebo 

rodin neúplných, kde zaznamenáváme největší problém s jejich chováním. 

 

III. Cíle programu 

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči nežádoucím jevům, 

snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. 

Účinná prevence musí dále ovlivnit chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory 

jejich zdraví a nabízet hodnotné volnočasové aktivity.  

Vzhledem k charakteru školy a žáků se primární prevence zaměřuje především na 

následující jevy: násilí a šikanování, kyberšikana, závislost na počítačových hrách, 

drobné projevy kriminality, vandalismus a jiné formy násilného chování, užívání 

návykových látek (alkoholu, nikotinu a marihuany), poruchy příjmu potravy, krádeže 

osobních věcí a rizikové chování v dopravě. 

Dále je potřeba dbát na podporu sociálních vztahů, spolupráci a kolektivní cítění. 

 

Další cíle: 

− podpora vlastních aktivit žáků 

− začlenění méně průbojných žáků do kolektivu 

− zapojení pedagogického sboru do systému prevence 

− aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími institucemi 

− začlenění preventivních aktivit do výuky 

 

Mezi priority tohoto programu patří: včasné odhalování specifických poruch chování 

a učení, peer-programy, metody aktivního učení, poradenská činnost. 

Při začleňování tohoto programu do tematického plánu se lze opřít o několik zásad 

efektivní prevence: 

− aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku 

− věkově přiměřené a různorodé aktivity 

− využívání peer-prvků ve výuce 

− výcvik dovednosti jako odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci a 

zvládání stresových situací 

− nabídka smysluplného využití volného času 

− aktuálnost a přiměřenost poskytovaných informací 

− informování o poradenských možnostech 

− aktivní zapojování žáků do výuky 

− skupinová práce ve vyučování 

− možnost projektového vyučování 

 

 

 

 

 



Cílové skupiny 

 

Všichni žáci ZŠ, zvláště je třeba se zaměřit na: 

děti se zdravotním postižením 

děti se zdravotním znevýhodněním 

děti se sociálním znevýhodněním 

mimořádně nadané děti 

 

Personální zajištění prevence 

 

Na realizaci preventivního programu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy. 

 

Ředitel školy 

− zodpovídá za realizaci preventivního programu, povoluje jednotlivé části 

programu 

 

Školní metodik prevence 

− sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole, spolupracuje s 

vedením školy, třídními učiteli a ostatními pracovníky školy, PPP, okresní 

metodičkou prevence a dalšími organizacemi 

− mapuje výskyt rizikového chování ve škole, eviduje výskyt rizikového chování 

− zajišťuje a koordinuje jednotlivé preventivní aktivity 

 

Třídní učitelé 

− mapují vztahy žáků ve třídě 

 

IV. Minimální preventivní program 

 

Všichni pracovníci školy se budou snažit, aby u žáků docházelo ke zvyšování 

sociálních kompetencí, budou podporovat rozvoj jejich komunikačních dovedností. 

Budou dbát na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů (společná tvorba pravidel, 

nácvik řešení problémů, komunikace a diskuze).  

 

Učitelé budou vést své žáky k samostatnosti, toleranci a spolupráci. Škola se bude 

snažit o vytvoření pozitivního sociálního klimatu usilujícího o zdravý životní styl 

žáků a snížení výskytu rizikových projevů chování nabídkou různých aktivit. 

 

S kolegy si navzájem předáváme informace a vzniklé problémy řešíme ihned. 

Případně zveme rodiče do školy k pohovoru o vzniklém problému. 

 

Žáci budou v rámci preventivních programů besedovat s odborníky  poraden a 

sdružení. Také budou realizovány různé preventivní programy – zdraví, kouření, 

šikana, aj. 

 



Problematika rizikových projevů chování bude průběžně zařazována do třídnických 

hodin, hodin prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, aj. Ve 

školním roce budou organizovány projektové dny – např. Den zvířat (říjen), Den 

Země (duben).  

 

A) Nespecifická prevence 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU 

 

Celoškolní projekty 

 

Název akce Datum  Vedoucí akce 

Vesmír, cesty na Měsíc Listopad, 2019 Třídní učitelé 

Vánoční dílny Prosinec, 2019 Třídní učitelé 

Slavíček - pěvecká soutěž Jaro, 2020 I. stupeň 

Den Země Duben, 2020 Štamberová 

Sběr papíru a malých elektrických spotřebičů Duben, 2020 Vedení školy 

Sbírání plechovek, baterií Celoročně Vedení školy 

Listování Jaro, 2020 uč. sbor 

Školní mléko Celoročně Hájková 

Ovoce do škol Celoročně Fantová 

 

Celoškolní kulturní projekty 

 

Název akce Datum  Vedoucí akce 

Představení historické skupiny Pernštejni ??? Pospíchalová 

Rozsvícení vánočního stromu Prosinec, 2019 Třídní učitelé 

Vánoční koncert Prosinec, 2019 Pospíchalová 

Karneval Leden, 2020 Matůšová 

Den dětí – Pohádkový les Červen, 2020 Pospíchalová, 

Matůšová 

Slavnostní závěrečná akademie Červen, 2020 Pospíchalová 

 

Sportovní akce 

 

Název akce Datum  Vedoucí akce 

Dračí lodě Září, 2019 Matůšová 

Běh kolem rybníka Září, 2019 Matůšová, Fantová 

Turnaj za vodou Červen, 2020 Matůšová, Bystřická 

Cyklistický den Duben, 2020 Fantová, Matůšová 

Sportovní den Červen, 2020 Fantová, Matůšová 

Branný den Červen, 2020 Fantová, Matůšová 

Plavecký výcvik Zima, 2019-20 Učitelé I. stupně 

 

B) Specifická prevence 



 

Třída Akce Datum Realizátor 

1. třída První pomoc 

NP přichází do škol 

Podzim, 2019 

Bude upřesněno 

ZZSJmK 

2. třída První pomoc 

NP přichází do škol 

Podzim, 2019 

Bude upřesněno 

ZZSJmK 

3. třída NP přichází do škol 

Nebezpečí – jsem 

sám doma 

Bude upřesněno 

Únor, 2019 

NPD 

 

MP Znojmo 

4. třída Dopravní výchova 

Kamarádi, volný 

čas 

Nebezpečí – jdu 

sám domů 

Celoročně 

Jaro, 2020 

p. Vysočan 

SVČ Znojmo 

 

MP Znojmo 

5. třída Kamarádi, volný 

čas 

Jaro, 2020 

 

 

SVČ Znojmo 

6. třída Právní vědomí I. Jaro, 2020 MUZ 

7. třída Právní vědomí I. 

Poruchy příjmu 

potravy 

Jaro, 2020 

Jaro, 2020 

MUZ 

MUZ 

8. třída Pohlavně přenosné 

choroby 

Bude upřesněno 

Zima, 2020 

ČČK 

Magdala 

9. třída Pohlavně přenosné 

choroby 

Já a TČ v kontextu 

drogové závislosti 

Zima, 2020 

 

Jaro, 2020 

Magdala 

 

Věznice Znojmo 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 Školní metodik prevence informuje rodiče, především na třídních schůzkách, o 

konzultačních hodinách. Dále jsou tyto informace vyvěšeny na nástěnce a webových 

stránkách školy. 

Probíhají aktivity ve spolupráci školy s rodiči a kulturní komisí obecního úřadu. Tyto 

akce mají za úkol podporovat sepjatost rodičů se školou. Jsou to tyto akce: školní 

výlety, kulturní akce, lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromu, stanování 

dětí na hřišti, vítání jara, aj. 

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 

 Základní škola spolupracuje s různými organizacemi, díky kterým žáci 

získávají nové znalosti a pomáhají nám při naplňování stanovených cílů v 

minimálním preventivním programu. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou 



poradnou ve Znojmě, okresní metodičkou prevence Mgr. Vladěnou Spáčalovou, 

nízkoprahovým centrem Coolna, aj. 

 

 

V. Program preventivních aktivit pro žáky školy 

 

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S ČINNOSTÍ ŠMP 

 ŠMP se na začátku školního roku představí v jednotlivých třídách a seznámí 

žáky s tím, kdy jsou jeho konzultační hodiny, jak funguje schránka důvěry, jak se 

odpovídá na vhozené dotazy. Upřednostňujeme odpovídat na dotazy konkrétním 

osobám, abychom mohli cíleně pomoci. Pokud by na škole začal fungovat i školní 

časopis, mohli bychom zvážit i pomoc prostřednictvím časopisu pro širší skupinu 

dětí. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY 

 Přednášky s místními obyvateli o obci, o osidlování pohraničí apod. 

Probíhá po domluvě během školního roku. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVTY PRO ŽÁKY 

 Škola nabízí žákům různé možnosti využití volného času i po skončení 

vyučování. Žáci si mohou vybrat z nabídky kroužků, např. anglický jazyk, 

počítačový, pohybový, taneční, matematický, hra na hudební nástroj, dyslektický a 

dyskalkulický pro I. i II. stupeň. 

 

Dále ve škole proběhnou tyto soutěže a olympiády: 

Přírodovědný klokan, olympiády z M, Př, Z, Aj, Nj, Čj 

Recitační soutěže, výtvarné soutěže, soutěže organizované školním parlamentem, 

soutěž o nejlepšího sportovce školy, pěvecká soutěž, dračí lodě, aj. 

 

VI. Ostatní akce v oblasti prevence 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Zájmová činnost – snaha probouzet v dětech kladný vztah k aktivnímu 

odpočinku, využívá se také nové dětské hřiště naproti obecnímu úřadu 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 Od roku 2009/2010 na škole funguje školní parlament. Každá třída má 

zvoleného svého zástupce. Tito se pak pravidelně každý měsíc setkávají na zasedání a 

svými nápady se zapojují do chodu školy. Zástupci parlamentu jsou v úzkém 

kontaktu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem i třídním učitelem. 

Z každého zasedání parlamentu je poté na určené nástěnce vyvěšen zápis z tohoto 

zasedání, který je k nahlédnutí všem dětem.  

 Parlament funguje především jako připomínkový nástroj k dění ve škole, 

v letošním školním roce se díky němu nainstalovaly koše na dívčí WC. Parlament 



také pravidelně pořádá tematické dny, např. proběhl květinový den, fotbalový den, 

čepicový den aj. 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY 

 Ve škole je také umístěna schránka důvěry. Tu mohou využít děti, které něco 

trápí a se svým problémem se bojí obrátit na dospělou osobu. Žáci ji také mohou 

využít v případě jakéhokoliv dotazu či připomínky k dění ve škole. Schránka důvěry 

je umístěna v 1. patře ZŠ a je pravidelně kontrolována. 

 

INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA 

 Na chodbě v prvním patře budovy školy je umístěna nástěnka, která obsahuje 

informace z oblasti primární prevence, včetně konzultačních hodin školního metodika 

prevence. 

 
 

 

 

 

 

V Jaroslavicích, 2. září 2019      Mgr. Petra Matůšová 

        školní metodik prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1 



 

VÝBĚR Z METODICKÝCH, UČEBNÍ MATERIÁLY A LITERATURA 

Raynerová, C., Nenič své chytré tělo. 1. vyd. Praha: Sonus, 1997. 

Meredithová, S., Dospívání a sex. 2. vyd. Bratislava, Mladé léta, 1994. 

Dee, J., Jak přestat kouřit. 1. vyd. Praha, Dialog, 1995. 

Nešpor, K. Jak překonat problém s hazardní hrou. Praha, Sportpropag, 1996. 

Nešpor, K., Csémy, L., Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, Sportpropag, 1992. 

Presl, J. Drogová závislost. Praha: Maxdorf, 1994 

Děti a jejich problémy. Praha, Sdružení Linka Bezpečí, 2005. 

 

DVD 

Štěstí přeje připraveným 

Řekni drogám ne 

Pravda o drogách 

 

PREVENTIVNÍ HRANÉ FILMY 

Mezi stěnami 

Sami 

Virtuální nápadník 

Mezi námi 

 

INTERNETOVÉ ODKAZY 

 

www.prevence-info.cz 

www.adiktologie.cz 

www.ies.podaneruce.cz 

www.bkb.cz 

www.odrogach.cz 

www.detskaprava.cz 

www.drogovaporadna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 2 

 

http://www.prevence-info.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.ies.podaneruce.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.detskaprava.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/


SÍŤ VYBRANÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH ODBORNOU POMOC 

 

Centrum 

Vodárna 

U Obří hlavy 

7, Znojmo 

722 937 756 info@centrum.cz David Gros 

Cyklo 

klub 

Kučera 

Vídeňská 25, 

Znojmo 

515 223 000 

608 736 135 

cykloklubkucera@seznam.cz Čestmír Vala 

Klub 

Coolna 

Masarykovo 

nám. 21, 

Znojmo 

739 389 275 coolna.znojmo@charita.cz Mgr. Robert 

Knebl 

Městská 

policie 

Jana Palacha 

2, Znojmo 

515 225 555 hladky@mp.muznojmo.cz Bc. Petr 

Hladký 

Oblastní 

charita 

Znojmo 

Dolní Česká 

1, Znojmo 

515 220 769 

604 294 175 

magdala.znojmo@charita.cz Mgr. Radka 

Sovjaková 

PPP 

ZNojmo 

Jana Palacha 

2, Znojmo 

515 260 077 spackovar@orgman.cz Mgr. Petra 

Špačková 

Správa 

Národníh

o parku 

Podyjí 

Na Vyhlídce 

5, Znojmo 

515 291 630 

606 710 300 

infocentrum@nppodyji.cz Ing. Svatava 

Holubová 

SVČ 

Znojmo 

Sokolská 8, 

Znojmo 

731 822 480 ddm.znojmo@zn.orgman.cz Mgr. Hana 

Bílková 

Sdružení 

Podané 

ruce 

Horní Česká 

4, Znojmo 

515 264 996 netopeer@podaneruce.cz Mgr. Zuzana 

Protivínská 

OSPOD Nám. Armády 

1213/8, 

Znojmo 

515 216 560 

515 216 571 

sarka.gambasova@muznojmo.cz PhDr. Šárka 

Gambasová 

 

 

 

 

 

 

 

 


