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Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 školní rok 2008 –2009 

 
 
1.Úkoly a cíle MPP  pro školní rok 2008 - 2009 byly splněny. 
Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou 
nabídku volnočasových aktivit. Tento úkol byl splněn nejen díky 
obětavým učitelům a vychovatelům, aktivitě dětí v rámci školní družiny, 
ale i prostřednictvím Sdružení BES a velké iniciativě vedení školy. 
Plnění MPP bylo pravidelně hodnoceno během celého školního roku.  
 
 
2. Spolupráce s pedagogickým sborem: Vedení školy i učitelé byli 
seznámeni s obsahem MPP, probíhaly pravidelné konzultace 
výchovného poradce se školním metodikem prevence a následně 
konzultace s jednotlivými učiteli. Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti 
za konkrétní akce. Kromě pedagogů byly zapojeny i vychovatelky, 3 
z nich se zúčastnily proškolení v problematice soc.patologických jevů 
„Šikana, vztahy v třídním kolektivu“a „Adaptační pobyty“ /PPP Ostrava/. 
1. konference Prevence sociálně patologických jevů – KÚ Ostrava se 
zúčastnila 1 pí učitelka. Primární preventivní program se realizoval ve 
všech vyučovacích předmětech, byly vytvořeny optimální  podmínky pro 
výchovně - vzdělávací proces.  Prevenci sociálně patologických jevů byly 
věnovány 3 projektové dny, výstupy z těchto projektů byly vystaveny 
v prostorách školy. Nejvíce byl žáky 8. a 9. tříd oceněn projektový den 
týkající se sexuálních problémů mládeže / včetně handicapovaných 
jedinců/. 
 
 
3.Školní metodik prevence prováděl osvětu mezi žáky i 
rodiči,organizoval besedy, přednášky a jednorázové akce, spolu 
s výchovnou poradkyní se podílel na přípravě a organizaci všech 
projektových dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o 
aktuálních problémech, nových formách primární prevence. Účastnil se 
všech seminářů a školení organizovaných PPP v Ostravě-Porubě,taktéž 
se zúčastnil 1. konference Prevence soc. patologických jevů – KÚ 
Ostrava, sledoval aktuální drogovou scénu. Vypracoval MPP pro školní 
rok 2008-2009, částečně rozpracoval  novou Školní preventivní strategii / 
na 5 let/, jež odpovídá požadavkům nové vyhlášky. V září 2009 bude 
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definitivně dopracována dle podrobnějších pokynů krajského metodika 
prevence. 
 
4.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 2008-2009. Zájemci měli 
možnost konzultací se školním metodikem prevence v konzultačních 
hodinách i mimo ně.Rodiče se pravidelně zúčastňovali společenských 
akcí pořádaných školou. 
    V tomto školním roce se podařily dvě mimořádně hodnotné aktivity ze 
strany rodičů, a to byly besedy ke Zdravému životnímu stylu /pí 
P.Kolářová/, Péče o pleť dospívající mládeže / pí Vyvlečková/ a 
slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy , které poprvé v historii školy 
připravili rodiče samostatně / s malou pomocí tř. učitelky/. 
 
 
5.Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence 
sociálně patologických jevů : 
 
    Byly organizovány v rámci výuky i mimo ni, k tomu jsme využili také 
týdenního pobytu ve škole v přírodě /červen 2009 – Pustevny – hotel 
Tanečnica/. 
 
Zdravotní prevence: 
 
První pomoc                     rehabilitační pracovník, učitel Bc. P. Musálek 
                                                                                                    
Předcházení úrazům        Bc. P. Musálek                                  
 
Předcházení nemocem    P. Kolářová, zdravotní sestra FN v O.-Porubě 
                                          beseda 
                   
Problémy dospívání         Mgr.H.Hortová, A. Kanclířová 
                                         soutěž 
                                                                                                                                                                                                                  
Zdravý životní styl           KC Poruba, přednáška                                        
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Prevence sociálně patologických jevů  

 

                                           
Jednorázové besedy: 
 
Můj sexuální život, sex. zneužívání /9.tř./                  Bc. T. Velička 
                                           
Alkohol jako droga, Kouření mládeže                        KC Poruba 
 
O drogách ve všech pádech,Dospíváme v ženu, Sexmise   - KC Poruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                           
Předcházení kriminalitě            Městská policie Ostrava 
                                                 cyklus besed pro všechny ročníky školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    
        Na 1. i na 2. stupni jsme zjišťovali různými metodami drogovou 
scénu na naší škole, také jsme se zabývali zmapováním šikany – zatím 
nebyly zjištěny závažnější problémy. 
 
 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami, prostřednictvím 
projektových dnů: Představ svého miláčka, Eurogastronomický den, 
Sexuální problémy mládeže. Z důvodu časové tísně se nerealizoval 
plánovaný projektový den Dětství očima zneužívaných a týraných dětí, 
uskuteční se až na podzim školního roku 2009/2010. Všechny projektové 
dny se žákům velmi líbily, skutečně si to vyzkoušely samy, prožily.  

 

 

6. Volnočasové aktivity 
 
         Důležitou složkou prevence 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 a samozřejmě zásluhou obětavých pedagogů a 
vychovatelek. 
 
 
 
Během školního roku 2008/2009 se uskutečnily následující zájmové 
kroužky na 2. stupni: 



 
 
 

- 4 - 

 
Dramatický          (Moroňová K.) 
 

Novinářský         (Kanclířová A.) 
 
Hudební             (Jančová I.)                           
 

Kulinářský          (Hortová H., Kravčíková P.) 
 
Terarijní              (Křivák D., Jančová I.) 
 
Dívčí klub            (Volková S.) 
 
Boccia                 (Hájková M.,Ištuková P.) 
 
Kroužek angličtiny „ Come and play“ (Kanclířová A.)                           
 
    Na 1. stupni se realizovaly 4 kroužky (relaxační a jóga, 
muzikoterapie, výtvarná dílna a boccia). 
    Celkem v  ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava -Poruba pracovalo ve 
školním roce 2008/2009 12 kroužků, žáci i rodiče jsou s činností kroužků 
spokojeni. Někteří žáci navštěvovali více kroužků.  
   V rámci novinářského kroužku se nám podařilo vydat 4 čísla časopisu 
„Dětský sen“, 2 almanachy poezie,1 almanach příběhů a závěrečný 
almanach 9. třídy. 
 

Jednorázové akce: 
 

          Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit 
následující: 
odpoledne  vlastní tvorby, návštěvy kosmetického salónu /žáci 
9.tř./,módní přehlídku ve spolupráci se studenty ze Střední školy prof. Z. 
Matějčka., vánoční besídku, projektové dny, rozloučení s 9. třídou s 
kulturním programem, školu v přírodě /Pustevny/ a  školní výlety/Hlučín, 
Březinky, Praha, Karlštejn/. 
 
Skupinová práce: 
 
     Průběžně probíhaly skupinové terapie: arteterapie, 
muzikoterapie,canisterapie, zooterapie, hipoterapie a relaxační terapie v 
rámci jógy. Při skupinové práci děti s úspěchem spolupracují, jsou 
nadšené. 
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Závěr: 
 
    V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy divadelních 
představení, koncertů a výstav. Probíhal pravidelně logopedický výcvik 
žáků s vadami řeči.V rámci tělesné výchovy proběhly různé sportovní 
soutěže. Díky získanému grantu na alternativní pohybové aktivity z fondu 
EU se v 2. pololetí uskutečnilo několik akcí – lezení, freesbee, rafting. 
Všechny děti se zúčastnily pravidelných rehabilitací v budově školy, což 
přispělo k jejich psychické pohodě. Ve spolupráci s jinými institucemi 
musíme zvláště vyzvednout spolupráci se Stonožkou, Městskou policií 
Ostrava, PPP Ostrava a Střední školou prof. Z. Matějčka. 
 
 
 
 
                                             Vypracovala : Mgr. Alena Kanclířová 
                                                                    školní metodik prevence 
 
                                             Ředitel školy : Mgr. Jana Němcová 
                                       
 
 
 
 
         
 
V Ostravě 30.6. 2009 
 
 
 
 


