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Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 školní rok 2013 –2014 

 
 
1. Úkoly a cíle MPP  
 
Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním 
postižením, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu negativních 
jevů v naší škole, přistupujeme především k nespecifickým formám 
prevence rizikového chování. Zaměřujeme se zvláště na bohatou 
nabídku volnočasových aktivit. Učitelé a vychovatelé aktivně působí i po 
pracovní době, velký podíl má i Sdružení BES a iniciativa vedení školy. 
Primární prevenci u tak specifické skupiny žáků jako je ta naše, se nám 
daří naplňovat také pomocí grantu MŠMT: Etická výchova; a dále pak 
grantů EU: Nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS, 
Plavecký program pro žáky se SVP a dále mezinárodnímu Projektu 
partnerství škol Comenius, díky nimž se rozšířila také nabídka 
sportovních, ale i společenských aktivit pro naše žáky. Plnění 
Minimálního preventivního programu bylo pravidelně hodnoceno během 
celého školního roku. 
 
 
2. Spolupráce s pedagogickým sborem:  

 

Vedení školy i učitelé byli seznámeni s obsahem MPP v měsíci září 
2013, probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými 
učiteli. Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli 
zapojeni pedagogové i vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci kontaktovali 
ŠMP v případě potřeby během celého školního roku, kdy jim bylo 
poskytnuto metodické vedení při řešení konkrétního problému. Primární 
preventivní program se realizoval v předmětech stanovených Školním 
vzdělávacím programem, byly vytvořeny optimální podmínky pro 
výchovně - vzdělávací proces.   V rámci MPP a projektu Etická výchova 
se uskutečnilo deset projektových dnů zaměřených na etickou výchovu a 
etiketu zaměřených zejména na zvládání zátěžových situací, 
nevhodných sociálních a komunikačních situací. Výstupy z těchto 
projektových dnů byly vystaveny v prostorách školy, názory žáků na tuto 
akci se objevily ve školním časopise a webu školy. V měsíci květnu se 
uskutečnil další z projektových dnů týkající se sexuálních problémů 
mládeže. 
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3. Školní metodik prevence  

 
Školní metodik prevence prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, organizoval 
besedy, přednášky a jednorázové akce, podílel se na přípravě a 
organizaci projektových dnů, pravidelně informoval pedagogické 
pracovníky o aktuálních problémech, nových formách primární prevence. 
Provedl prostřednictvím anonymních dotazníků šetření školního a 
třídního klimatu, vyhodnotil výsledky a sdělil je ostatním pedagogickým 
pracovníkům, zejména třídním učitelům, kteří se třídou dále pracovali. 
Účastnil se seminářů a školení organizovaných PPP v Ostravě – Porubě 
a seminářů NIDV Ostrava, sledoval aktuální drogovou scénu. Školní 
metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro školní 
rok 2013-2014, Program proti šikaně, Plán výchovně vzdělávacích akcí 
pro školní rok 2013 – 2014 a plán akcí v KC Ostrava – Poruba.  

 

 
4. Rodiče  

 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn 
na nástěnce, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým plánem 
společenských akcí pro školní rok 2013 - 2014. Rodiče byli dopisem 
požádáni o spolupráci se ŠMP, o nahlášení případných rizikových jevů 
apod. Zájemci měli možnost konzultací se školním metodikem prevence 
v konzultačních hodinách i mimo ně. S rodiči byly vedeny rozhovory o 
problémovém chování jejich dětí a problémy týkající se sexuálního 
harašení některých žáků. V rámci spolupráce ŠMP  a rodičů bylo 
provedeno šetření školního klimatu, jejichž výsledky rodič využil ve své 
závěrečné práci na univerzitě.  
Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně 
se zapojili do výstavky Podzimní zahrádka, výroby adventních věnců, 
textilní výroby nebo do kulinářského souboje rodičů. V tomto školním 
roce se také uskutečnila aktivita ze strany rodičů, a to exkurze 
vlečkového provozu v Paskově, které se zúčastnili žáci 5. až 9. ročníků.  
 
 
5. Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy 

 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence 
rizikového chování byly organizovány v rámci výuky i mimo ni, k tomu 
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jsme využili také týdenního rehabilitačního pobytu /červen 2014 – 
Červenohorské sedlo/, kterého se zúčastnili také mezinárodní partneři 
projektu Comenius.  
 
 
 
 
Zdravotní prevence: 
 
Ochrana člověka za mimořádných situací, první pomoc  P. Ištuková, 

projektový den   
 
Sexuální výchova  A. Kanclířová, H. Šťastná, beseda                                                                                             
 
Zdravá výživa   P. Kravčíková, projektový den 
 
Problémy dospívání  KC Ostrava – Poruba, beseda 
                                                                                                                                                  
 
Prevence rizikového chování 
                                           
Jednorázové besedy: 
 
Beseda Právní povědomí /8.-9.tř./    MP Ostrava 
Beseda Nedělej si problém /8.-9.tř./   MP Ostrava 
Prevence pohlavních chorob /8.-9. tř./   A. Kanclířová 
                                                                                                                                                                                                                                       

 

Konkrétní navštívené besedy a akce v KC Ostrava - Poruba 
 
Planeta záhad      6.-9.ročník – 55 žáků    
Děkuji – nechci!       7.B, 8.A, 8.B – 21 žáků   
Dospíváme – z dívky žena, z chlapce muž 7.A, 7.B, 8.A, 8.B –28 žáků 
Kouření a mládež     9.A, 9.B – 14 žáků 
Rizika elektronické komunikace   6.-9.ročník -  55 žáků 
Alkohol jako droga     9.A – 7 žáků                                                             
Sexmise       8.tř., 9.B – 14 žáků 
CHKO Beskydy – Domov velkých šelem 5.-9.ročník – 55 žáků 
Jak se žije v Africe     8.A, 9.A, 9.B – 21 žáků 
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Zjišťování negativních jevů:    
Na chodbě školy je umístěna schránka důvěry, která je však žáky málo 
využívána. Příspěvky ve schránce se týkaly většinou drobných roztržek 
s kamarády (pomluvy apod.). S žáky pak byl veden přátelský pohovor a 
nácvik sociálních komunikací v problémových situacích. Na 2.stupni 
jsem zjišťovali anonymním dotazníkem školní a třídní klima, z dotazníků 
nevyplynuly vážnější negativní jevy. V letošním školním roce byl 
nahlášen případ šikany ze strany oběti, jednalo se o šikanu fyzickou. Byl 
proveden rozhovor s agresorem, rozhovor s obětí, rozhovor s rodiči. Při 
rozhovorech byl přítomen ŠMP a zástupce školy. Rodiče obou stran byli 
o případu informováni, po dohodě s rodiči agresora byl agresor na dva 
dny vyloučen ze školy, poté nastoupil na jinou základní školu. Je v péči 
školního psychologa, který s rodinou i nadále spolupracuje. Dalším 
závažným jevem se v letošním školním roce staly krádeže. Všechny 
krádeže měl na svědomí jeden pachatel, který byl dopaden a ke svým 
činům se přiznal. Proto byla navázána spolupráce s OSPOD a rodiči 
žáka, žákovi byla udělena třídní důtka a částku uhradil. Dále pak již 
docházelo pouze k běžným roztržkám mezi žáky, které se řešili v rámci 
třídy se třídním učitelem, vychovatelem ve spolupráci se školním 
metodikem prevence. V průběhu školního roku byly školním metodikem 
prevence vedeny konzultace s problémovými žáky a s jejich rodiči.  
 
 
 
 
Prožitkové programy  

 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami, tentokrát 
prostřednictvím projektových dní věnovaných etické výchově a etiketě, 
které byly zaměřeny také na dramatizaci problémových situací, vztahy 
v třídních kolektivech apod.; dále pak pomocí projektového dne: Zdravá 
výživa – pitný režim. Projektové vyučování se žákům velmi líbilo, 
vyzkoušeli si zdravě vařit, zjistili, že i jídlo ze zeleniny a ovoce může být 
dobré, získali soustu nových informací o jednotlivých druzích ovoce a 
zelenin, o jejich využití i v teplé kuchyni, spočítali si, jak dané jídlo je 
kalorické a srovnali jej s jinými jídly, které zeleninu neobsahují. Během 
projektového dne spolu žáci museli spolupracovat, což posilovalo třídní 
kooperaci. Další projektový den Sexuální výchova – prevence 
pohlavních chorob byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Projektový den se 
žákům líbil, byl pro ně velmi poučný a z evaluačního dotazníků 
vyplynulo, že se dozvěděli spoustu nových informací.  
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Další z prožitkových programů Domácí mazlíčci vzhledem k velkému 
počtu projektových dní nemohl být uskutečněn. Uskutečnily se však dny 
zaměřeny na vlastní tvorbu a prezentaci žáků, jichž se zúčastnili také 
rodiče: Dětská fantazie – Věřte, nevěřte a  Valentýnské rýmování.  
 
6. Volnočasové aktivity 
 
Důležitou složkou prevence rizikového chování byla jako každoročně 
dostatečná nabídka volnočasových aktivit ze strany školy. Tento úkol byl 
splněn nejen díky aktivitě dětí v rámci školní družiny, ale i 
prostřednictvím Sdružení BES, zásluhou obětavých pedagogů a 
vychovatelek a již výše uvedených grantech.  
 

 
 
Během školního roku 2013/2014 se uskutečnily následující zájmové 
kroužky: 
 

1. stupeň: 
 

Název                          Vyučující                                     Počet žáků 
1.stupeň       

 Relaxační s prvky muzikoterapie (Klézlová, Foltys)     9 
 Hudebně taneční (Vodová, Mišková)    10 
 Keramická dílna  (Jendrulková, Mišková, Foltys)  14 
 Šikovné ruce  (Kreissová, Klézlová, Foltys)                     7 
 Sportovní hry  (Kahúnová, Vodová)          8 
 
                                                                                                                     
 
2. stupeň: 
 
Dramatický   (Nyklová D.)     15 
Mediální   (Kanclířová A., Marečková K.)  10      
Jóga s prvky relaxace a taneční hry (Vašíčková, Stanovská) 16 
Kulinář   (Kravčíková, Babincová, Bučková) 15 
PING – PONG  (Švestka P., Franková Š.)     8 
Teraristický  (Jančová I.)       8 
Výtvarný   (Hermanová M., Křivák D.)   15 
Hudební   (Křivák D., Hermanová M.)   10 
Dívčí klub   (Volková S.)      11 
Boccia   (Hájková M., Ištuková P.)     7 
Lezecký kroužek  (Musálek P.)       8 
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Kreativní   (Kubesová I., Fránková Š.)    6 
 
 

                                                               
                                                    
Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace pracovalo ve školním roce 2013/2014  kroužků. Žáci i rodiče 
byli s činností kroužků spokojeni. Někteří žáci navštěvovali více kroužků.  
V rámci mediálního kroužku se nám podařilo vydat 5 čísel časopisu 
„Dětský sen“, almanach poezie, almanach 9. ročníků, 1 sborník: 
Rehabilitační pobyt Červenohorské sedlo. 
 
 
Jednorázové akce: 
 
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit 
následující: 
Spaní ve škole, Přehled divadelní tvorby – Arénka, Advent plný andělů, 
vánoční besídku, lyžařský výcvik /Červenohorské sedlo/, návštěvu 
aquaparku /Kravaře/, velikonoční vernisáž, projektové dny, rehabilitační 
pobyt /Červenohorské sedlo/, Raftování na Vltavě /Vyšší Brod/, školní a 
třídní výlety, Rozloučení s žáky 9.ročníků, Den řemesel.  
 
 
Skupinová práce: 
 
Průběžně probíhaly skupinové terapie:  
arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie a relaxační terapie v 
rámci jógy, nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS. 
Při skupinové práci děti s úspěchem spolupracují, jsou nadšené. 
          
Závěr: 
 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy kina CineStar a 
výstav. Probíhal pravidelně logopedický výcvik žáků s vadami řeči /Mgr. 
Pavla Kravčíková/. V rámci sportovních aktivit se uskutečnilo několik 
alternativních pohybových aktivit - zejména monoski – Červenohorské 
sedlo (1x), ), freesbee – Dětský ranč Hlučín, potápění a plavecký výcvik 
(pravidelně v rámci školního roku), lanové aktivity atd... Díky 
mezinárodnímu Projektu partnerství škol Comenius se mohli žáci 
zúčastnit také další sportovních aktivit.  
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Všechny děti se zúčastnily pravidelných rehabilitací v budově školy, což 
přispělo k jejich psychické pohodě. Ve spolupráci s jinými institucemi 
musíme zvláště vyzvednout spolupráci s občanským sdružením ABAK-
Počítadlo a Střední školou prof. Z. Matějčka, SPC Kpt. Vajdy, PPP 
Ostrava, MP Ostrava.  
 
 
                                              
 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Marečková 
                                                                   školní metodik prevence 
 
                                              
 
 V Ostravě 30. 6. 2014 
 
 
 
 


