ZŠ a MŠ Křemže

1.1. Minimální preventivní program
1.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Křemže
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jiří Thám

Telefon na ředitele

380 742 170

E-mail na ředitele

zsmskremze@seznam.cz

Jméno a příjmení školního Mgr. Stanislav Šablica
metodika prevence
Telefon

721405129

E-mail

sabli@seznam.cz

Jméno a příjmení výchovného Mgr. Dita Jírovcová
poradce
Telefon

607908704

E-mail

dijin@seznam.cz

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ – 1. stupeň

10

193

ZŠ - 2.stupeň

8

164

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)

------

-------

6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)

------

-------

SŠ – ostatní

------

------

Celkem

18

357

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

1.1.2. Analýza výchozí situace s využitím evaluace z předchozího školního roku

1.1.2.1.

úvod

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace
mládeže a dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině.

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a
poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.
Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární
prevence rizikového chování včetně primární prevence šikany.
Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20
006/2007-51.
Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je tvořen
na jeden školní rok a vždy je také vyhodnocen. Hodnocení je poté součástí výroční zprávy
školy.
1.1.2.2.

Vstupní informace

1.1.2.2.1.

Charakteristika regionu a školy

Naše škola patří do okresu Český Krumlov, ležícího při hranicích s Rakouskem.
Díky svému perifernímu postavení, patří okres spíše do podprůměru České republiky, a to
jak z pohledu zaměstnanosti, tak také hospodářské síle. Naše škola se nachází v městysu
Křemže. Jedná se o obec spíše venkovského charakteru s necelými 3000 obyvatel. Škola
stojí v klidné části obce, Jedná se o úplnou ZŠ, jejímž zřizovatelem je městys Křemže.
Školu navštěvují jednak žáci z Křemže, ale také z okolních vesnic a obcí. Ve třídách jsou
integrováni žáci s poruchami ADHD, s poruchami učení a žáci jiných národnostních
menšin.

1.1.2.2.2.

Mapování z hlediska rizikového chování

Na naší škole obecně platí, že se zde nevyskytují vážnější problémy. Pokud se
objeví, jsou většinou zpočátku odhaleny a řešeny. Závažnější sociopatalogické jevy se
vyskytují jen výjimečně, a to ještě z kategorie lehčích, jako například agresivní chování,
nekázeň či neplnění školních povinností. Jedná se zhruba o jeden případ ročně. V
závažnějších

případech

jsme

připraveni

spolupracovat

s pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově.

s

organizací

Spirála

a

Všichni pedagogové byli proškoleni v oblasti šikany, agrese u dětí, na konci
letošního školního roku, pravděpodobně v přípravném týdnu budeme proškoleni v
problematice ADHD a problémového chování.
Drogová závislost zatím nebyla odhalena. Z dalších problematických jevů v
chování dětí a mládeže se občas vyskytne záškoláctví a nevhodné vulgární chování k
dospělým. I toto ihned řešíme většinou sami ihned v počátku problému.
Stále více vzrůstá potřeba zapojování osobnostně sociální výchovy do jednotlivých
předmětů. Vyučující především předmětů občanská výchova a rodinná výchova s žáky
vedou diskuze, učí asertivnímu chování, umění říci NE a v zodpovědnost za své chování a
vlastní rozhodnutí. Poměrně efektivní je zapojování kooperativní her, v nichž je spolupráce
nezbytná. Žáci si při nich daleko více váží přítomnosti spolužáka a vztahy v kolektivu se
zkvalitňují. Pocit sounáležitosti a zodpovědnosti je vytvářen také zapojováním žáků do
chodu školy.
Pozornost je věnována také začlenění nových žáků do tříd, pro žáky 6. ročníků
pořádáme již tradičně stmelovací pobyty na začátku školního roku.
Osvědčilo se nám řešení problémů s rodiči na výchovné komisi. Toto řešení má
větší účinek než zápis v žákovské knížce.
1.1.2.2.3.

Informace od pedagogů

Dle názoru pedagogů je situace v tomto směru klidná, bez vážnějších problémů.
Výchovné působení na žáky je zapotřebí zaměřit na výchovné problémy - chování a
vystupování žáků, společenská pravidla dále záškoláctví. Demokratizace výchovy a
pracovní zatížení rodičů se projevuje častějšími problémy v dodržování pravidel školního
života, ať již jde o plnění školních povinností, nebo společenské návyky, slušné chování.
Především starší a zkušenější kolegové mají pocit, že dětem chybí větší schopnost
sebekontroly a kázně.
1.1.2.2.4.

Informace od rodičů

Obecně rodiče prostředí a klima školy spíše chválí. Kouření v blízkosti školních
pozemků se prakticky vymýtilo, ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo omezit i
v prostoru starého kina. Rodiče byli informováni o módě odpalování zábavní pyrotechniky
v odpoledních hodinách na obecním hřišti. Byla jim na zářijovém plenárním zasedání
doporučena větší kontrola nad tím, za co jejich děti utrácí kapesné. Mnoho rodičů si ale

projevy patologického chování vůbec neuvědomuje, netýkají se jich. V letošním roce se
více zaměříme na využití třídních schůzek krátkým informováním třídních učitelů o SPJ a
stavu na škole, ale i o nebezpečí, která se mohou vyskytnout.
1.1.2.2.5.

Informace od žáků

Žáci se celkem bez problémů svěřují, především v předmětech, které umožňují
svou atmosférou diskusi (Vv, Ov, Hv, Prac. činnosti)
1.1.2.2.6.

Informační zdroje

 Informace získané z odborných seminářů a pracovních setkání ŠMP
 Internetové stránky zaměřené na oblast rizikového chování
 Knihy zaměřené na oblast rizikového chování, časopisy Prevence a Adiktologie
 Poznatky získané na základě vlastního šetření
 Informace získané od pracovníků a žáků školy, včetně schránky důvěry
 Informace získané od školních metodiků prevence z jiných škol v regionu
 DVD, videokazety atd. zaměřené na oblast rizikového chování
 Informace z médií
1.1.2.3.

SWAT analýza

SWOT analýza je nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších faktorů.
Klasifikujeme a hodnotíme čtyři skupiny faktor. Silné stránky, slabé stránky, rizika
a příležitosti.

Silné stránky
 Vysoká nabídka a poptávka po
programech primární prevence
 Dlouhodobá spolupráce s rodiči
 Existence dalších školení pro

Slabé stránky
 Horší financování jednotlivých
preventivních aktivit
 menší

časový

prostor

pro

realizaci preventivních aktivit

pracovníky primární prevence
 Spolupráce

vedení

školy

s pracovníky primární prevence
 Dlouhodobá

spolupráce

s agentury

nabízejícími

preventivní programy.

Hrozby

Příležitosti

 Nebezpečí mobilních telefonů a
další

elektroniky

ve

 Zvýšená

výuce.

s nadřazenými

komunikace
organizacemi

Nedostatečné vymezení pravidel

primární prevence v okrese a

školy vůči mobilním telefonům.

kraji

 Zvyšující

se

agresivita

a

 Zajištění sponzora, který by

vulgárnost dětí

přispíval na programy prevence.

1.1.3. Cíle minimálního preventivního programu
Základním cílem MMP je omezit výskyt rizikového chování a zvýšit povědomí o
možné nebezpečí pro jedince, ale i pro celou společnost
Na následující rok byly stanoveny konkrétní krátkodobé cíle:
 Zaměřit prevenci na třídní šikany a především kyberšikany
 Zajistit odborné informace pro pedagogy, jak pracovat s třídním klimatem a jak jej
zlepšovat
 Řešit financování preventivních aktivit
 Zapojit více rodiče do primární prevence rizikového chování

 Nabízet žákům vodné a smysluplné využití volného času
 Pro vyšší ročníky zajistit prevenci týkající se sexuálního života

1.1.4. Primární prevence v rámci učitelského sboru, spolupráce s rodiči a v rámci
školní docházky
Práce pedagogického sboru a vedení školy

1.1.4.1.

1.1.4.1.1.

V oblasti přímé práce pedagogů

Na základě analýzy výskytu SPJ na škole je základním úkolem pedagogů:
- komunikovat s žáky, vést otevřený dialog
- sledovat vývoj třídních kolektivů, napomáhat zdravému rozvoji
-při podezření SPJ okamžitě informovat ŠMP a dohodnout další postup

1.1.4.1.2.

Plán vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SPJ

Název a odborné Počet

Datum

Realizátor

zaměření

konání

organizace,

školených

odborník

pedagogů

Mgr. Jiří Tham

Všichni

hodin

vzdělávání

Bezpečnost práce

1

říjen

– Počet

vyučující
SPJ

–

aktuální Dle

problémy

potřeby

1.1.4.1.3.
Název

a

průběžně

ŠMP

Všichni
vyučující

Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ

odborné Počet hodin

zaměření vzdělávání

Ředitel

Datum konání

Realizátor
organizace,

–

odborník
Setkání ŠMP

6

podzim

PPP Český Krumlov

Problematika SPJ

neurčeno

průběžně

Neziskové
organizace

Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

1.1.4.1.4.

Počty

pedagogických Celkem:

pracovníků

Podílející

se Nepodílející

se

aktivně na prevenci

aktivně na prevenci

Vedení školy:

2

2

0

Z toho učitelé

26

26

0

Vychovatelé

4

4

0

Jiné (vepište)

asistent 5

5

0

1.1.5. Spolupráce školy s rodiči
1.1.5.1.

Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce

na MPP
Rodiče byli na schůzce třídních důvěrníků informováni o záměru a strategii školy v oblasti
SPJ. Informace byly zopakovány na plenárním zasedání Sdružení rodičů, které se koná
vždy v průběhu září. Byli také vyzváni ředitel školy, aby se podíleli a spolupracovali
v oblasti rizikového chování. Připomenuta byla jejich zodpovědnost za výchovu a chování
dítěte a nabídnuta spolupráce v této oblasti. Problematika SPJ je vždy připomenuta v rámci
třídních schůzek.
Konzultační hodiny ŠMP pro žáky i rodiče – čtvrtek od 9.00 do 9.45
(v případě potřeby kdykoli) v kabinetě Tělesné výchovy (Mgr. Stanislav Šablica)
Obsah poradenských služeb
- prevence a řešení SPJ

- šikana
- kyberšikana
- zneužívání návykových látek
- zdravý životní styl
1.1.5.2.

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí
programu

Vítaní prvnáčků

2.9.2019

Jirovcová

Škola v noci

Listopad

Kudláčková

Vánoční jarmark

25.11.2019

Thám

Mikulášská nadílka

4-6.12.2019

Kudláčková

Opékání špekáčků

červen

Šablica

Konzultační odpoledne

3x ročně

TU

červen

vedení školy

Slavnostní

předání

vysvědčení žákům 9. tříd
na radnici

1.1.6. Program preventivních aktivit pro žáky
1.1.6.1.

Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

ŠMP vyučuje ve většině tříd II. stupně. Na začátku školního roku seznámí žáky o
svých konzultačních hodinách, jakým způsobem

ho lze kontaktovat a kdy

zastihnout.

Školní metodik prevence - Mgr. Stanislav Šablica
Konzultační hodiny pro žáky – úterý od 11:00 – 11:45 – kabinet tělesné výchovy

1.1.6.2.

Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je

součástí učebních osnov

1. Ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Prvouka

Bezpečná

cesta

do

školy, TU

prevence úrazů
Prvouka

Vzájemná komunikace mezi žáky

TU

2. Ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Prvouka

Pravidla slušného chování

TU

Prvouka

Bezpečí či cestě do a ze školy

TU

3. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Prvouka

Zdravý životní styl

TU, ŠMP

Prvouka

Neúspěch v životě

TU

Prvouka

Komunikace dítě - dospělí

TU

Český jazyk

4. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Přírodověda

Prevence

závislosti

na TU

návykových látkách
Tělesná výchova

Prevence

při

sportu,

slušné TU, učitel TV, ŠMP

chování, bezpečná jízda na kole
Přírodověda

Zásady první pomoci, chování v TU, ŠMP
krizových

situacích,

důležitá

telefonní čísla

5. ročník

Vyučovaný

Preventivní

aktivita

a

její vyučující

předmět

zaměření, způsob jejího vedení

(např.

předávání

informací,

prožitková aktivita,…)
Prevence nedrogových závislostí TU
(mobil atd.)
Vlastivěda

Prevence proti rasismu

TU, ŠMP, vyučující VL.

Vlastivěda,

Zdravý životní styl

TU, ŠMP, vyučující VL.

Přírodověda

a Pří.

6. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Klima třídy – dotazník, hry

TU

Občanská výchova Povinnosti a práva dítěte

Občanská výchova

TU, vyučující OV

Prevence šikany

TU, vyučující OV

7. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Občanská výchova Návykové látky, rasismus

TU, vyučující OV

Občanská výchova

Prevence šikany

TU, vyučující OV

8. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Informatika, OV

TU,vyučující informatiky

Kyberšikana

Občanská výchova Životní hodnoty

TU, vyučující OV

Občanská výchova

TU, vyučující OV

Sebehodnocení

9. ročník
Vyučovaný

Preventivní

předmět

zaměření, způsob jejího vedení
(např.

aktivita

předávání

a

její vyučující

informací,

prožitková aktivita,…)
Informatika, OV

kyberšikana

TU,vyučující informatiky

Občanská výchova

Povinnosti žáka

TU, vyučující OV

Občanská výchova

Sebehodnocení, životní cíle

TU, vyučující OV

3.1.6.3.

Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci

ve třídě

Řadíme sem aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na aktuální
situaci ve třídě.

SPJ který bude řešen

Problémoví žáci ve škole, návykové látky,
šikana,

agresivita,

záškoláctví,

špatné

výsledky
Kdo jej bude řešit

Třídní učitelé, výchovná poradkyně – Mgr.
Dita Jirovcová, ŠMP – Mgr. Stanislav
Šablica

Kdy bude SPJ řešen

Celý školní rok

Jaké metody budou použity

Domluva,

kázeňská

opatření,

jednání

s rodiči, spolupráce s odborníky ze SVP,
OSPOD
Ověření efektivity intervence

Pozorování situace ve třídě, dotazník

3.1.6.4. Jednorázové aktivity pro žáky

REALIZÁTOR

Název aktivity, akce

Datum

Úrazová prevence

září - prosinec TU

Zubní prevence – 1.stupeň

září

Eliška Havrdová

Nácvik požárního poplachu

1.pololetí

Celá ZŠ

Prevence dopravních nehod, bezpečně na kole – 3. a 4.třídy

24.9.

Policie ČR

Světový den boje proti AIDS

dle propozic

ZŠ

Den zdraví

únor

Celá ZŠ

Den Země

22.4.

Celá ZŠ

Beseda o návykových látkách 8.třídy

2. pololetí

- ICM

únor
Bezpečný start do školního života- 1. třídy

1. A - 27.3.

Theia

1. B - 3.4.
Bezva třída – 2. třídy

2. A – 27.3.

Theia

2. B – 3.4.
Vliv médií na školní populaci – 3. třídy

3. A – 27.3.

Theia

3. B – 3.4.
Dětský svět financí – 4. třídy

4. A – 27.3.

Theia

4. B – 3.4.
Virtuální svět – 5. třídy

5. A – 27.3.
5. B – 3.4.

Theia

Násilí a šikana – 6. třídy

6. A,B – 27.3. Theia

Kyberšikana a virtuální svět – 7. třídy

7. A – 27.3.

Theia

7. B – 3.4.
Peníze a jejich moc – 8. třídy

8. A – 27.3.

Theia

8. B – 3.4.
Xenofobie a rasismus – 9. třídy

9. A – 27.3.

Theia

9. B – 3.4.
kyberkriminalita

2.pololetí

Policie ČR

Kouření a alkohol

2.pololetí

Policie ČR

závislost (gambling, internet, mobil) – 8. třídy

14.11.

Do světa

respekt, tolerance a úcta – 7.třídy

13.11

Do světa

sexualita a partnerství – 9. třídy

15.11

Do světa

Čas proměn – 7.třídy, dívky

1.pololetí

MP Education

3.1.6.5. Volnočasové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce, kroužku

Datum nebo Vedoucí
frekvence

programu

konání
Vaření

týdně

Kudláčková,
Chromá

Florbal

týdně

Bartoň, Šablica

Basketbal

týdně

Thám

Keramický kroužek

týdně

Svobodová

In line bruslení

týdně

Thám

Volejbal

týdně

Jirovcová

kytara

týdně

Jirovcová

Kroužek mladých myslivců

Týdně

Hobza

Klub logických her

Týdně

Šablica, Bartoň,
Chromá

Dyslektický klub

Týdně

Študlarová

3.1.6.6. Spolupráce s okolím školy
Pokud se vyskytne problém, obracíme se s žádostí o pomoc na následující

Organizace

Jméno odborníka

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

Policie ČR

Ppor. Pavlíčková

724 250 835

Policie ČR

Ladislav Dvořák

380 741 102

PPP Český Krumlov

Jakub Průcha

380 711 505

Spirála

Mgr. Tůma

380 712 426

Dětská lékařka

MUDr.Janouchová

380 741 055

3.1.6.7. Závěrečné informace

Datum

PODPIS
ŠKOLY

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP

6.9.2019

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

11.9.2019

ŘEDITELE

