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Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 školní rok 2011 –2012 

 
 
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. Tento úkol se nám daří plnit s využitím 
možností dvou grantů EU: Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání a 
Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP, rozšířila se tak 
nabídka sportovních i společenských aktivit pro naše žáky. Učitelé a 
vychovatelé zvýšili své aktivní působení po pracovní době, velký podíl 
má i Sdružení BES a iniciativa vedení školy. 
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 
2011, probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými 
učiteli. Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli 
zapojeni pedagogové i vychovatelky. Primární preventivní program se 
realizoval v předmětech, stanovených Školním vzdělávacím programem, 
byly vytvořeny optimální podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.   
V rámci MPP se uskutečnil 1 projektový den věnován zdravé výživě, 
výstupy z tohoto projektu byly vystaveny v prostorách školy, názory žáků 
na tuto akci se objevily ve školním časopise. Druhý projektový den 
týkající se sexuálních problémů mládeže se přesouvá na měsíc září 
2012. 
 
 
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 projektového dne, pravidelně informoval pedagogické 
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pracovníky o aktuálních problémech, nových formách primární prevence. 
Účastnil se všech seminářů a školení organizovaných PPP v Ostravě-
Porubě, sledoval aktuální drogovou scénu. Školní metodik prevence 
vypracoval Minimální preventivní program pro školní rok 2010-2011, 
Školní preventivní strategii na léta 2011 – 2016, Program proti šikaně, 
Plán výchovně vzdělávacích akcí pro školní rok 2011 – 2012 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 2011 - 2012. Zájemci měli možnost 
konzultací se školním metodikem prevence v konzultačních hodinách i 
mimo ně. Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných 
školou. Byly projednány problémy ohledně krádeží ve škole a problémy 
týkající se sexuálního harašení některých žáků. 
V tomto školním roce se uskutečnila aktivita ze strany rodičů, a to 
beseda k zdravému životnímu stylu pro 8. A, 7. třídu a 9. B. 
 
 
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 
jsme využili také týdenního pobytu ve škole v přírodě  /květen 2012 – 
Chata pod Obřany - Chvalčov/. 
 
Zdravotní prevence: 
 
První pomoc                     rehabilitační pracovník, učitel Bc. P. Musálek 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zdravá výživa                   Pavla Kravčíková, Alena Kanclířová,    
                                         projektové vyučování  
                                                               
Problémy dospívání         KC Ostrava – Poruba, beseda 
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Prevence rizikového chování 
                                           
Jednorázové besedy: 
 
Sexuální problémy dospívajících /9. tř./                        A. Kanclířová 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Předcházení kriminalitě                                      Městská policie Ostrava 
                                                   cyklus besed pro všechny ročníky školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Konkrétní navštívené besedy a akce v KC Ostrava - Poruba 
 
Planeta záhad                                                            6.A, 6.B, 7. tř., 8.B, 9.A – 33  
                                                                                   žáků 
Pěkně v tom lítám !                                                    6.A, 6.B, 7. tř. – 19 žáků 
Děkuji – Nechci!                                                         5. tř., 8.B – 13 žáků 
Jak si nenechat ublížit – aneb „šikana“                      7.tř., 8.A, 8.B, 9.A, 9.B – 30 žáků 
Rizika elektronické komunikace 
aneb problematika kyberšikany                                 7.tř., 8.A, 8.B, 9.A – 28 žáků 
Dvakrát zachráněné dítě                                            8.A, 8.B, 9.A – 21 žáků 
Dospíváme aneb co se děje s mým tělem                 6.A, 6.B – 14 žáků 
Sexmise                                                                     8.A, 8.B, 9.A, 9.B – 23 žáků 
Poruchy příjmu potravy                                              7. tř. – 7 žáků 
Chráněná krajinná oblast Beskydy                             5. tř., 6.A, 6.B, 8.B, 9.A, 9.B –  
                                                                                   35 žáků 
Seznámení s africkou kulturou                                   5. tř.,6.A, 6.B, 7.tř., 8.B, 9.B – 
                                                                                   35 žáků 
Manželka za 50 ovcí                                                  8.A, 8.B, 9.A, 9.B – 23 žáků 
Etiketa stolování a chování…                                    5.tř., 6.A, 6.B,7.tř., 8.A, 8.B, 9.B 
                                                                                   41 žáků 

 

Zjišťování negativních jevů:    

 

Zjišťovali jsme na 2. stupni různými metodami negativní jevy, zabývali 
jsme se zmapováním šikany – zatím nebyly zjištěny závažnější 
problémy. Během školního roku jsme řešili 5 případů krádeží, avšak jen 
ve dvou případech se nám podařilo odhalit viníky. Škola udělala několik 
opatření proti krádežím: poučení žáků i rodičů školy, pedagogických 
pracovníků – zvýšený dozor, výchovné komise s rodiči viníků, sezení 
zástupců vedení školy s viníky a postiženými žáky, zakoupení 
uzamykatelných skříněk pro žáky. 
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Prožitkové programy  

 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami, tentokrát 
prostřednictvím projektového dne: Vaříme zdravé české krajové 
speciality.  
Projektové vyučování se žákům velmi líbilo, vyzkoušeli si zdravě vařit, 
získali soustu nových informací o zdravé výživě. 
 
Zhodnocení projektového dne Vaříme zdravé české krajové 
speciality: 
 
Projektový den se líbil všem žákům. Aktivně se zapojili do přípravné fáze 
vyhledávání informací i do průběhu projektového dne. Největší úspěch 
měla samotná příprava pokrmů. Zapojili se všichni. Větší problémy se 
nevyskytly. Žáci preferují spíše práci se třídou než práci v náhodně 
vybrané skupině.  
Cíle projektového dne byly také splněny. Žáci dokážou vysvětlit pojmy - 
zdravá výživa a zdravý životní styl. Umějí vyjmenovat aktivity, které 
člověku prospívají či škodí, také nemoci spojené s nevhodným 
stravováním.                                                                                                
Žáci se snažili v rámci svých fyzických a psychických možností zapojit do 
přípravné fáze i do samotného projektového dne. V několika případech 
potřebovali pomoc učitele při rozdělování úkolů. Zadané úkoly však plnili 
svědomitě a snažili se být samostatní. Více je bavilo připravování 
pokrmů než vyhledávání informací. Aktivně se zapojili do prezentace 
výstupů. Po celou dobu se snažili spolupracovat s ostatními spolužáky. 
Nezapomínali na zásady slušného chování. 
 

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, získaných z Evropských 
sociálních fondů. 
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Během školního roku 20011/2012 se uskutečnily následující 
zájmové kroužky: 
 

1. stupeň: 
 

Název                          Vyučující                                     Počet žáků 
                                                                                                                     
Jóga                            (Srubková P.)                                       10  
Relaxační                    (Klézlová Š.)                                        10  
Keramika                     (Jendrulková J.)                                   18  
Vlastivědný                  (Srubková P.)                                        6  
Přírodovědný               (Kahúnová E.)                                       6  
Pracovní-LEGO           (Gengeová S.)            7  
Hudební                       (JendrulkováJ.)            6 
Hudební                       (Dohnalová T.)                                       8                                                                       
 
2. stupeň: 
 

Dramatický                    (Nyklová D.)        10  
Mediální                         (Kanclířová A.)        10                                            
Pracovní                        (Kimáková M.)          5     
Kulinář                           (Babincová P., Kravčíková P.)     12                                                                                                                        
Teraristický                    (Jančová I.)        12 
Dívčí klub                       (Volková S.)          5 
Boccia                            (Hájková M., Ištuková P.)      12 
Výtvarný                         (Křivák D.)                  5 
Rukodělný                      (Kubesová I.)                                     5 
Hudební                         (Křivák D.,)         10 
Jóga s prvky relaxace a taneční hry  
                                       (Vašíčková D., Volková S.)       18 
Lezecký                          (Musálek P.)           8 
Ping-pong                       (Franková Š., Švestka P.)                 8 
                                                                  
                                                    
Celkem v  ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace pracovalo ve školním roce 2011/2012 21 kroužků. Žáci i 
rodiče byli s činností kroužků spokojeni. Někteří žáci navštěvovali více 
kroužků.  
V rámci mediálního kroužku se nám podařilo vydat 4 čísla časopisu 
„Dětský sen“, 2 almanachy poezie, 2 sborníky: Rehabilitační pobyt Chata 
pod Obřany - Chvalčov a Rafting - Veselí nad Lužnicí šk. rok 2011/2012. 
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Jednorázové akce: 
 

Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit 
následující: 
Advent plný andělů, vánoční besídku, vánoční Olomouc,  velikonoční 
vernisáž, projektové dny, školu v přírodě /Chvalčov/, rafting na Lužnici, 
rafting na Vltavě a školní výlet / Dětský ranč Hlučín/. 
 
 
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. 
          
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 tělesné výchovy proběhly různé sportovní 
soutěže, hlavně turnaje v boccii. Díky získanému grantu na alternativní 
pohybové aktivity z fondu EU se uskutečnilo několik akcí – Krkonoše (1x) 
- monoski, lezení – Rabštein (1x), Kružberk (1x), friesbee – Dětský ranč 
Hlučín, boccia - turnaj – Ostrava - Poruba.  
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 
 
                                              
 
 V Ostravě 30. 6. 2012 
 
 
 
 


