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Minimální preventivní program na školní rok 2018/2019
1. Charakteristika školy
Naše škola s odloučeným pracovištěm Jubilejní park se specializuje na žáky s SPU a s diagnózou autismus.
Na 1. stupni funguje přípravná třída, na 2. stupni jsou vedle specializovaných tříd i třídy tzv. standardní.
Učební programy jsou zajišťovány individuálními vzdělávacími plány vypracovanými na míru každému žákovi.
Všechny postupy vycházejí z doporučení a spolupráce s PPP Znojmo a SPC v Brně. Autistickým žákům
a žákům s těžkými poruchami učení napomáhají pedagogické asistentky.
Máme velké procento dojíždějících dětí, dětí z neúplných rodin, z dětských domovů, azylových domů,
ubytoven, ze sociálně vyloučených lokalit. To s sebou přináší typické projevy rizikového chování- záškoláctví,
šikana, školní neúspěšnost.
2. Cíle MPP
Dlouhodobé:
▪ předcházet rizikovému chování žáků
▪ vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům
▪ rozvíjet kladné klima školy, přátelské prostředí a budovat v žácích sounáležitost se školou
▪ posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí
▪ osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností,
které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevům agresivity a
porušování zákona
▪ spolupráce mezi třídními učiteli, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence
▪ zesílit spolupráci s odloučeným pracovištěm Jubilejní park
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Krátkodobé:
▪ řešení problémů týkajících se třídních kolektivů i jednotlivců
▪ zajistit (objednat) preventivní programy pro školy, besedy s kurátory OSPOD, Policií ČR
▪ nabídnout dostatečné množství zájmových aktivit
▪ spolupracovat s nízkoprahovým centrem Coolna Znojmo
▪ zajistit účast na projektech SOU Dvořákova a SOU Přímětická
▪ zpřehlednit školní řád, opravit jeho nedostatky a více zpřístupnit žákům a rodičům
▪ dokončit specializované studium ŠMP
▪ zajistit jednotný a důsledný přístup pedagogů při mapování a šetření neomluvené absence
3. Aktivity v rámci MPP
▪ první pomoc, prevence úrazů, ochrana zdraví
▪ zdravý životní styl- sportovní, pohybové aktivity, Sportovec roku, zdravá výživa
▪ etická výchova- vystupování Společenského kroužku při ZŠ Václavské náměstí v léčebnách
dlouhodobě nemocných, pečovatelských domech, seniorských domech, na dětském oddělení znojemské
nemocnice,
při vítání občánků
▪ život bez závislostí- nabídka zájmových kroužků, spolupráce s SVČ Znojmo
▪ jazykové, zeměpisné, biologické a matematické olympiády
▪ pasování prvňáčků, spolupráce se staršími ročníky (peer program)
▪ adaptační dny pro 6. ročníky
▪ pořádání okresního kola ve stolním tenise
▪ pořádání okresního kola v běhu do vrchu
▪ pořádání dne pro 5. ročníky- spolupráce s odloučeným pracovištěm JU park
▪ Větrníček- den pro 4. ročníky- spolupráce s odloučeným pracovištěm JU park
▪ výuka Přírodou a historií pro 5. a 6. ročníky
▪ Václavské vánočnění- sportovní den
▪ „Do dna“ garantem programu je školní psycholožka Eva Kneblová

4. Spolupráce s jinými subjekty
 Díky úzké spolupráci s PPP Znojmo a SVP Labyrint Znojmo bývají naši žáci cílem šetření klimatu
školních tříd. Ta jsou přínosem nejen pro žáky samotné, ale i pro pedagogy, neboť si mohou stanovit
priority a formy práce se třídou.
 Využíváme nabídky Komplexního programu primární prevence, který vytvořilo pro potřeby
znojemských škol město Znojmo. Jeho náplň zajišťují jednotlivé složky integrovaného systému- Městská
policie Znojmo, Charita, klub Coolna, OSPOD, Městské lesy Znojmo a Vězeňská služba Znojmo.
 Objednáváme také bezplatný program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, který je realizován v 6.
ročnících
a projekt hasičského sboru s názvem Hasík.
 V rámci vyučovacích předmětů využíváme nabídku edukačních programů Jihomoravského muzea ve
Znojmě.
5. Výchovná opatření a postup při řešení problémů
 Všechny přestupky jsou evidovány a řešeny buď formou pohovoru, nebo v rámci výchovné komise. Ta
je složena z následujících členů- ředitelka školy, popř. zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně,
školní metodik prevence, třídní učitel, ve zvlášť závažných případech jsou přizváni odborníci stran
policie, či OSPODu.Toto uskupení má za úkol zesílit dohled nad závažnými přestupky (držení, nebo
užívání lehkých drog, krádeže, záškoláctví přesahující 25 neomluvených hodin, pokročilá šikana) a
vyvozovat z nich postihy vycházející z platného školního řádu.
 Při každém závažnějším přestupku jsou rodiče přestupku jsou rodiče, nebo zákonní zástupci informováni
formou dopisu, který žák přebírá na základě vlastnoručního podpisu a jsou vyzváni k návštěvě školy. V
případě nevyhovujícího termínu sami navrhnou nový. Při osobním pohovoru, či výchovné komisi je jim
sdělen přestupek a postih.
 Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu neomluvených hodin ještě více zpřísníme dohled nad omluvenkami
žáků (navázali jsme užší kontakt s dětskými lékaři a OSPOD).
 I nadále fungují třídnické hodiny, ve kterých mohou pedagogové v rámci komunitního kruhu řešit
veškeré problémy, připomínky, návrhy.
 Ve škole v blízkosti sborovny je umístěna schránka důvěry. Naše škola je zaregistrovaná v elektronické
formě schránky důvěry „ Nenech to být“
 K řešení konfliktních situací se zákonnými zástupci rómských žáků bývá přizván i romský koordinátor.
 Budujeme v žácích zodpovědnost za vlastní jednání, a proto jim za přestupky různého charakteru
odebíráme možnost zúčastnit se školních soutěží, nebo reprezentovat školu.
6. Metody a formy MPP
 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (vytváření eticky hodnotných postojů a způsobu
chování

 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí ( využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií
ČR
a městskou policií)
 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu a kouření.
 zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou výletů, exkurzí, tematických dnů,
sportovních akcí aj.
 ekologie (návštěva čističky odpadních vod, komunální odpady, aktivity v NP Podyjí, sběr bylin, sběr
umělohmotných vršků, třídění odpadu)
 školní parlament- rozvíjí zodpovědnost žáků za širší skupinu ve vzájemném soužití, je prostorem pro
zapojení žáků do organizace školy.
 účast na společenských vystoupeních
 třídnické hodiny
 adaptační pobyty
7. Aktivity zaměřené na rodiče, zákonné zástupce a veřejnost
 seznámení rodičů a veřejnosti s programem MPP na třídních schůzkách (plenární schůzi)
 umístění MPP na web školy a ve volně přístupných prostorách školy
 nabídka konzultačních hodin
 nabídka propagačních materiálů
 seznámení rodičů s postupem školy při šetření přestupků
 konzultace se školní psycholožkou
 přimět rodiče přebírat zodpovědnost za přestupky svých dětí

Pro školní rok 2018/ 2019 zpracovala školní metodička prevence Mgr. Radka Štolová

