
 
Minimální preventivní program 

 na šk. rok 2008/2009 
 

                                                    ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 
                                       příspěvková organizace 
                                       Ostrava - Poruba 
 
 
 
1. Spolupráce s pedagogickým sborem 
 
1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2008/2009 

       - rozdělení zodpovědností za konkrétní akce 

       - nástěnka ŠMP: Jana Školotíková 

        Termín: září 2008 

 
1.2. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na šk.r.2008/2009   

       - finanční a materiální poţadavky:  

         vánoční besídka, vánoční vernisáţ, velikonoční vernisáţ – 5 000 Kč Sdruţení BES 

         projektové dny – 1 000 Kč  vedení školy 

         školní výlety – příspěvky dle dohody se Sdruţením BES 

         KC Poruba – besedy platí rodiče ţáků 

         Ostatní besedy se uskuteční bez nároků na finanční odměnu.        

         Termín: srpen 2008 

 
1.3. Domluva ŠMP – Mgr. Aleny Kanclířové s VP – Mgr. Helenou Hortovou    

       - rozdělení kompetencí 

       - předávání informací 

       - konzultace s rodiči a ţáky 

       - vedení spisové agendy, kartotéka problémových ţáků 

        Termín: září 2008 

 
1.4. Využití detailního rozpracování preventivních aktivit v rámci výuky: ŠVP 
        
       Termín: v průběhu šk. roku 2008 
 
 
  



  1.5. Proškolení pedagogických pracovníků, popř. správních zaměstnanců v problematice   

soc. patol.  jevů - diagnostika, řešení, prevence  

        - 1. konference Prevence sociálně patologických jevů  - KÚ Ostrava 

          Termín: 23. září 2008 

 

        - šikana, vztahy v kolektivu  

        - seznámení s výsledky průzkumu / šikana na naší škole/ na I. i II. stupni 

          Termín: dle dohody 

  
1.6. Detailní vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy I. a II. st., kteří konají preventivní     

       aktivity v rámci  výuky 

       - se zaměřením na 1., 2., 6. a 7.roč.: písemné vypracování, která témata  a konkrétní techniky,      

         v kterém ročníku a v kterém předmětu 

        Termín: červen 2009 

 

 
 
2. Spolupráce s rodiči 
 
2.1. Seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách 
 
      Termín : říjen 2008 
 
 
2.2. Proškolení rodičů v problematice soc. patol.  jevů - aktuální situace, diagnostika, řešení, 

prevence formou besed a přednášek   

        - šikana, vztahy v kolektivu 

        - seznámení s výsledky průzkumu /šikana/ na I: i II. stupni        

       Termín: v průběhu šk. roku na třídních schůzkách 

 
2.2. Konzultace, krizová intervence 

       - ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat ţákům a jejich rodičům konzultace v problémech soc. 

patol. projevů chování 

 

        Termín: průběţně 

 
2.3. Seznámení rodičů se školním metodikem prevence 

       - osobní představení se ŠMP na třídních schůzkách rodičům, seznámení s obsahem práce 

       - termín konzultačních hodin: středa 8:00, jinak dle dohody 

       - označení kabinetu ŠMP 

       - zapsání informací o ŠMP do ţákovské kníţky 



       - umístění informací o školním metodikovi prevence na nástěnku ŠMP  

         Termín: září 2008 

 
2.4. Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace 

       - vánoční besídka, vánoční vernisáţ  

       T: prosinec 2008 

 

       - velikonoční vernisáţ                         

       T: duben 2009 

 

       - táborák                                               

       T: květen 2009 

 

       - „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“                        

       T: prosinec 2008, duben 2009 

 

       - divadelní představení                         

       T: dle dohody 

 

       - módní přehlídka 

       T: listopad 2008 

 

       - večer vlastní tvorby                            

       T: březen 2009 

 

       - Den matek                                         

       T: květen 2009 

 

 

       Aktivity ze strany rodičů 

 

- besedy k zdravému ţivotnímu stylu                     

- přednášky k problematice předcházení nemocem 

       Pavla Kolářová, zdravotní sestra FN Ostrava- Poruba 

 

      Termín: dle dohody v průběhu školního roku 

 

 



2.5. Třídní schůzky 

 

       Termín: dle plánu v průběhu šk. roku 

 

 

3. Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence 

 

3.1. Prevence ve výuce / Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ, MŠMT, Praha, 2001, 

       Strategie prevence soc. patol. jevů ... na obd. 2005 - 2008 / 

 

        - I.st. ZŠ / Prv,Vl, Př, Pč, Tv /  

           - zvyšování sebevědomí ţáků, pravidla souţití mezi ţáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání 

individuálních odlišností dětí mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, 

řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci „ ne „ , práce 

v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, ţivotospráva, zdravý 

ţivotní styl, schopnost vyhledat pomoc 

        - II.st. ZŠ / Rv, Ov,Tv, Ch,Př,Pč / 

           - pravidla souţití ve skupině / šikana /, aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost,   

tolerance k menšinám a jiným názorům / rasismus, extremismus /, vyrovnání se 

s  neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým  látkám / drogy /, právní 

vědomí, sexuální výchova 

 

 

        -  ŠVP: příloha -  Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků  

                     – platí pro 1.,2., 6. a 7. roč. 

          

           Termín: průběţně 

 

3.2. Jednorázové besedy /přednášky/ 

 

Městská Policie Ostrava                                           všichni ţáci 

Policie ČR                                                                 ţáci 8., 9. tř. 

Hasičský sbor Ostrava                                              všichni ţáci 

PPP – v zastoupení Bc. Tomáše Veličky                  ţáci I. i II. st. 

sexuolog – MUDr. R. Uzel – SEXMISE                    KC Poruba : 8. a 9. tř. 

Dospíváme v ţenu                                                    KC Poruba: dívky 6.,8., a 9.tř. 

Dospíváme aneb co se děje s mým tělem                KC Poruba: 8. a 9.tř. 



Zdravý ţivotní styl /MUDr.L.Ryšavá/                        KC Poruba: 6.,7.,8.,9.tř. 

Alkohol jako droga                                                    KC Poruba:  8.a 9.tř. 

Kouření mládeţe                                                      KC Poruba: 6.tř. 

O drogách ve všech pádech                                     KC Poruba: 6.,7.,8.,9.tř. 

 

Termín: dle dohody 

 

       Zdravý ţivotní styl                     

  Předcházení nemocem 

       Pavla Kolářová, zdravotní sestra FN Ostrava- Poruba 

 

       Termín: bude upřesněn v průběhu školního roku 

 

       První  pomoc                        květen  2009                všechny třídy 

       Předcházení  úrazům           říjen    2008                  všechny třídy 

 

       Petr Musálek , zdravotní terapeut 

 

  3.3. Projektové dny 

 

Eurogastronomický den                září 2008       všechny  třídy   

        Z: Mgr. P. Kravčíková 

            Mgr. H. Hortová 

 

        Představ svého miláčka                  říjen 2008     všechny třídy  

        / ke Dni zvířat / 

        Z: Mgr. S. Ţáková 

            Mgr. A. Kanclířová 

 

       Sexuální problémy mládeže           leden  2009    8. a 9.tř. 

        Z: Mgr. A. Kanclířová 

            Mgr. S. Ţáková 

 

      Dětství očima zneužívaných a týraných dětí  

      Z: Mgr. D.Křivák                             duben  2009   všechny třídy 

         

   



3.4. Volnočasové aktivity 

       Důleţitou sloţkou prevence je dostatečná nabídka volnočasových aktivit ze strany školy. Tento    

       úkol je plněn nejen díky aktivitě dětí v rámci školní druţiny, ale i prostřednictvím Sdruţení BES         

       a samozřejmě zásluhou obětavých pedagogů a vychovatelek. 

 

 3.4.1. Kroužky 

 

      Come and play    (Heřmanová J., Kanclířová A.) 

 

      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.) 

 

      Hudební                 (Dohnalová T.) 

 

      Jóga                        (Srubková P.) 

 

      Muzikoterapie        (Kahúnová E.) 

 

      Vlastivědný            (Srubková P., Kreissová P.) 

 

      Výtvarný                (Jendrulková J.) 

 

   

     Termín: průběţně 

 

 



 3.4.2. Jednorázové  akce 

 

    Beseda o Irsku 

    T: září 2008                                            Z: Mgr.A. Kanclířová 

 

    Odpoledne vlastní tvorby                       

    T: říjen 2008                                           Z: Mgr.A. Kanclířová 

 

    Módní přehlídka                                     

    T: listopad 2008                                    Z: Mgr.A. Kanclířová 

 

    Představ svou třídu digitálně 

    T: listopad 2008                                    Z: Mgr. P. Babincová, Mgr. J. Lorencovič 

 

    Mikulášská nadílka                                

    T: prosinec 2008                                    Z: Mgr.A. Kanclířová, J. Školotíková 

 

    Beseda o Jamajce 

    T: prosinec 2008                                     Z: I. Jančová 

 

    Vánoční besídka, vánoční vernisáţ 

    T: prosinec 2008                                    Z: Mgr. J. Heřmanová 

 

    Maminko, tatínku,…                              

    T: prosinec 2008                                    Z: K.Moroňová 

 

    Odpoledne vlastní tvorby                       

    T: leden 2009                                          Z: Mgr.A.Kanclířová 

 

    Valentýnská psaníčka                            

    T: únor 2009                                            Z: J.Školotíková 

 

     Masopust                                                

     T: březen 2009                                        Z: Mgr. D.Křivák, K. Moroňová 

 

     Velikonoční vernisáţ                              

     T:duben 2009                                          Z: Mgr.J. Heřmanová 



 

      Maminko, tatínku,…                              

      T:duben 2009                                         Z: K.Moroňová 

 

      Táborák                                                  

      T: květen 2009                                       Z: P. Musálek 

                                        

      Škola v přírodě                                       

      T: květen 2009                                       Z: Mgr. J. Heřmanová 

 

      Školní výlety                                          

      T:  květen, červen 2009                         Z: Mgr.J.Heřmanová, A.Kanclířová 

               

      Den matek                                             

      T:   květen 2009                                    Z: P. Srubková 

 

      Den řemesel 

      T:  červen 2009                                      Z: P. Srubková   

 

      Slavnostní rozloučení s 9. tř.                  

      T: červen 2009                                       Z: Mgr.A.Kanclířová 

 

      Návštěvy kina CineStar 

      Divadelní představení, koncerty  

                        

      T: v průběhu školního roku 

 

  3.4.3. Jiné instituce 

 

       - DUHA 

       - STONOŢKA 

                    

      Termín: průběţně 

 

 

 

 



 3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky a studenty 

        - zvyšování sociálních kompetencí 

 

 3.5.1. Individuální práce 

         - konzultace 

         - individuální terapie / psycholog / 

         - výchovné komise 

 

          Termín: průběţně 

 

  3.5.2. Skupinová práce 

          Skupinové terapie: hipoterapie 

                                         canisterapie 

                                         muzikoterapie 

                                         arteterapie 

                                                 

         Termín: průběţně 

 

4. Spolupráce s jinými institucemi 

    - PPP Ostrava 

    - SPC Frýdek Místek 

    - Městská policie Ostrava 

    - Policie ČR 

    - Hasičský sbor Ostrava 

    - VŠB – Technická univerzita 

    - Charita      

     - lékaři / pediatři, psychiatři / 

     - média / TV, MSD, ... /    

   

      Termín: průběţně 

 

Mgr. Jana Němcová                                                                           Mgr.Helena Hortová 

    ředitel školy                                                                                       výchovný poradce 

 

                                                      Mgr. Alena Kanclířová 

                                                     školní metodik prevence 

V Ostravě 1.9. 2008 



 

 

 

 

 

 


