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Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Základní škola Vodňany, náměstí 5. května 104, 389 01
Vodňany
Mgr. Šárka Piklová
383 382 624
zs-5kvetna@vodnany.cz

Jméno a příjmení školního
Mgr. Václav Matějka
metodika prevence
Telefon
605 519 969
E-mail
matejka.vac@seznam.cz

Jméno a příjmení
výchovného poradce
Telefon
E-mail

Mgr. Václav Matějka
605 519 969
matejka.vac@seznam.cz

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ praktická - I stupeň

1

6

ZŠ praktická - II.stupeň

1

6

ZŠ speciální
Celkem

1
3

6
18

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. Okolí školy
Škola se nachází ve středu města Vodňany v jižních Čechách. Jedná se o menší
město, počet obyvatel nepřesahuje 7000. Žáci školy jsou jak přímo z Vodňan, tak i z jejich
blízkého okolí.
V okolí školy se nachází nově zrekonstruovaný park, v blízkosti jsou také další školy
města a náměstí. Vzhledem k malé velikosti školy, i města, ve kterém se nachází, dochází
k úzké spolupráci mezi pedagogy, mezi pedagogy a rodiči a také mezi pedagogy a žáky
školy.
2. Informace od pedagogů
Problematické chování řeší zejména třídní učitelé ve spolupráci s rodiči. Mezi
takové chování se v této škole řadí zejména neplnění školních povinností, nezájem o
výuku, nerespektování autority, záškoláctví, kouření.
3. Informace od rodičů
Informace podávají rodiče pravidelně na třídních schůzkách, ale také při osobní
návštěvě školy, či telefonicky.
4. Informace od žáků
Malý kolektiv a úzká spolupráce mezi učiteli a žáky napomáhá zejména k rychlé
informovanosti pedagogů o problémech, které se ve škole vyskytují.
5. Hodnocení MPP minulého školního roku
V minulém školním roce se věnovala pozornost hlavně problematice kouření žáků a
šikaně.
B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
V bodech:
 prevence šikany


zlepšování vzájemného vztahu mezi žáky a žáky a učiteli



prevence rizikového chování, zejména užívání návykových látek



prevence sexuálního zneužívání u dětí



prevence poruch příjmu potravy, seznámení s pojmem zdravý životní styl



zlepšení spolupráce s rodiči



besedy s odborníky



škola jako bezpečné místo pro žáky



zlepšení vyjadřovacích schopností žáků
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti přímé práce pedagogů
Vzájemná spolupráce pedagogů školy na odstraňování nežádoucího a rizikového
chování žáků. Přímé působení pedagogů v hodinách, o přestávkách, během mimoškolních
aktivit, na výletech apod.
2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Šikana
Vztah pedagog - žák
Komunikace se žáky v rámci SPJ

Realizátor – organizace, odborník
ŠMP
ŠMP
ŠMP

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP
Informace jsou podávány rodičům během třídních schůzek, ale i kdykoli během
školního roku. Rodiče si mohou také sami sjednat schůzku se ŠMP telefonicky nebo
osobně ve škole během vyučování.
2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Vedoucí
programu

Pečení vuřtů na zahradě školy + soutěže

V.Dvořáková

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
Žáky seznámí se činností ŠMP třídní učitelé během třídnických hodin. Seznámí je
s tím, kdo to je, kde ho najdou, kdy a za jakých podmínek ho mohou kontaktovat. Také
žáky informují o diskrétnosti, se kterou bude jednání probíhat.
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2. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce
I. třída (ročníky 5, 7, 9)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
Realizátor
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Škola
Bezpečná cesta do školy a ze školy
Škola
Škola
Škola
Škola
Škola

Vztahy v rodině – aktivity v hodině
Jak se k sobě navzájem chovat – aktivity v hodině
Zdravá strava – předávání informací
Hygiena – předávání informací
Zlepšení vyjadřovacích schopností u žáků

II. třída (ročníky 1, 2, 3 )
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
Realizátor
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Škola
Bezpečná cesta do školy a ze školy
Škola
Dětská práce – promítání videa, diskuze
Prevence šikany - Hry zaměřené na komunikaci v rámci posilování
Škola
pozitivních vazeb mezi žáky
Škola
Bezpečné používání internetu – aktivity v hodině, promítání videa
Škola
Komunikativní dovednosti – aktivity v hodině
Škola
Hygiena– předávání informací
Škola
Zdravá strava – předávání informací
III. třída (ročníky 4, 6, 7, 8)
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
Realizátor
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Škola
Seznámení žáků s tím, jaká mají práva ve společnosti – předávání informací
Škola
Bezpečné používání internetu – aktivity v hodině
Škola
Chudoba – promítání videa, diskuze
Škola
Dětská práce – promítání videa, diskuze
Škola
Zlepšení schopnosti vyjádřit myšlenku – aktivity v hodině
MěKS
Závislost – výchovný koncert

IV. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP
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Podpis ředitele/ředitelky
školy

