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Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 školní rok 2014 –2015 

 
 
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: Plavecký program pro žáky se 
SVP a dále mezinárodnímu Projektu partnerství škol Erasmus+, 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 
20134probíhaly 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. Během 
celého školního roku bylo realizováno i několik sezení s rodiči žáků, u 
kterých došlo k výskytu rizikových projevů v chování. U dvou žáků 9. 
ročníku byl metodikem prevence vypracován Individuální výchovný plán, 
který byl pravidelně konzultován se zákonnými zástupci žáka i s žákem 
samotným. Primární preventivní program se realizoval v předmětech 
stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny optimální 
podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.   V rámci MPP proběhlo 
sociometrické šetření v jednotlivých třídách na druhém stupni ZŠ a 
následně dvouhodinový preventivní program zaměřený zejména na 
vztahy mezi vrstevníky. V měsíci dubnu proběhla beseda s žáky na téma 
Bezpečnost na internetu. Výstupy z těchto preventivních programů byly 
vystaveny v prostorách školy, názory žáků na tyto akce se objevily ve 
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školním časopis. V měsíci květnu byli rodiče pozváni na besedu 
s tématem Nástrahy internetu, žádný s rodičů však o tuto problematiku 
neprojevil zájem a beseda se tudíž nekonala. Jako každý rok se 
uskutečnil i letošní školní rok projektový den zaměřený na sexuální 
chování mládeže a prevenci sexuálně přenosných chorob. Díky 
partnerskému projektu Erasmus+ mohli vybraní žáci navštívit 
partnerskou školu ve Švédsku. Všichni zahraniční partneři v měsíci 
březnu navštívili na týden naši školu a vybraní žáci se na programu 
spolupodíleli a zúčastnili se jej.  

 

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 pod jeho vedením 
dále pracovali. Účastnil se seminářů a školení organizovaných PPP 
v Ostravě – Porubě, sledoval aktuální problematiku rizikového chování. 
Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro 
školní rok 2014-2054, Program proti šikaně, Plán výchovně vzdělávacích 
akcí pro školní rok 2014 – 2015 a plán akcí v KC Ostrava – Poruba.  

 

 
4. Rodiče  

 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn 
na nástěnce ŠMP, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým 
plánem společenských akcí pro školní rok 2014 - 2015. 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, podíleli se na 
spolupráci při kontrole a hodnocení individuálních výchovných plánů.  
Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně 
se zapojili do výstavky Podzimní zahrádka, výroby adventních věnců, 
textilní výroby nebo do kulinářského souboje rodičů. Účastnili se 
recitačních a jiných literárních soutěží a rodiče žáků 9. Ročníků se 
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zúčastnili loučení žáků se školou, které bylo spojené s příjemným 
posezením u občerstvení, které připravili sami rodiče.  
 
 
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 rehabilitačního pobytu /červen 2015 – Orlické 
hory/.  
 
 
 
 
Zdravotní prevence: 
 
Sexuální výchova  A. Kanclířová, H. Šťastná, beseda                                                                                             
Voda – základ života  P. Kravčíková, projektový den 
Stravování    J. Lorencovič, projektový den  
Problémy dospívání  KC Ostrava – Poruba, beseda 
Poruchy příjmu potravy KC Ostrava – Poruba, beseda 
Zdravý životní styl  KC Ostrava – Poruba, beseda 
Bezpečnost na internetu K. Marečková, beseda 
 

                                                                                                                                                  
 
Prevence rizikového chování 
                                           
Jednorázové besedy: 
 
Bezpečnost na internetu 1 /6.-7.tř./   K. Marečková 
Bezpečnost na internetu 2 /8.-9.tř./   K. Marečková 

Prevence pohlavních chorob /8.-9. tř./   A. Kanclířová 
Jak bezpečně dospět /7.-9.tř./    KC Ostrava – Poruba 
Projekt Prevence HIV/AIDS /9.tř./    KC Ostrava – Poruba 
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Konkrétní navštívené besedy a akce v KC Ostrava - Poruba 
 
Děkuji – nechci!       6.B, 8.B – 17 žáků   
Dospíváme – z dívky žena, z chlapce muž 6.A, 6.B, 7.tř. –28 žáků 
Rizika elektronické komunikace   6.-9.ročník -  70 žáků 
Sexmise       6.A, 6.B, 7.tř. – 28 žáků 
Jak se žije v Africe     8.A, 9.A, 9.B – 21 žáků 
Z Levic do Bohnic     7.tř. – 7 žáků 
Kouření a mládež      9.A – 7 žáků 
Jsem sestra Arnošta Lustiga    8.A, 8.B, 9.A, 9B (33 žáků)
     
                                                                             
 
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 situací a komunikace v problémových situacích. Na 2. 
stupni proběhlo sociometrické šetření v jednotlivých třídách s důrazem 
na zjišťování pozitivních i negativních vazeb mezi jednotlivými žáky, 
komplexně pak bylo zaměřeno na školní a třídní klima - z dotazníků 
nevyplynuly vážnější negativní jevy. Se třídou pak bylo dále pracováno – 
preventivní programy na zlepšení vztahů mezi vrstevníky. Mezi vážnější 
jevy 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 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. Byly vypracovány 2 individuální 
výchovné plány pro žáky 9. ročníků, jehož průběh byl kontrolován 
v řádně stanovených termínech za účasti žáků i jejich zákonných 
zástupců. IVýP byly hodnoceny za účasti ŠMP, třídního učitele, 
vychovatele, popř. zástupce ředitelky školy. Zavedení IVýP se u obou 
žáků osvědčilo a projevy rizikového chování byly minimalizovány.  
 
Prožitkové programy  

 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami. Metodik prevence 
realizoval preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů mezi 
vrstevníky. Tyto programy proběhly ve všech třídách na druhém stupni 
ZŠ po vyhodnocení sociometrického šetření. Vybrané aktivity měly za cíl 
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zejména zlepšit kooperaci mezi žáky, dále nácvik pozitivního hodnocení 
druhých a komunikaci v problémových situacích. Ve třídách, v nichž 
spolupráce mezi žáky příliš nefungovala a tudíž stanovené aktivity 
nesplnili, byl realizován preventivní program znovu s podobnými 
aktivitami.  Mezi další prožitkové programy patřily projektové dny 
věnované zdravému stravování a pitnému režimu. Projektové vyučování 
se žákům velmi líbilo, vyzkoušeli si zdravě vařit, zjistili, za kolik korun 
jídlo mohou nakoupit v různých obchodech, spočítali si měsíční útratu za 
stravu, získali nové informace o jednotlivých zdravých potravinách, o 
jejich využití v teplé i studené kuchyni, spočítali si, jakou výživovou 
hodnotu mají a srovnali je s jinými jídly. Během projektového dne spolu 
žáci museli spolupracovat, což opět posilovalo kooperaci žáků ve třídním 
kolektivu. 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.  
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, Rýmování, Loučení žáků 9. 
ročníků se školou.   
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 6 - 

Během školního roku 2014/2015 se uskutečnily následující zájmové 
kroužky: 
 

1. stupeň: 
 

Název                            Vyučující                                   Počet žáků 
1.stupeň       
  
Šikovné ruce     (Kreissová, Dvořáková, Foltys) 8 
Jóga s prvky relaxace   (Volková, Dvořáková)         10 
Hudebně taneční    (Vodová, Kahúnová)         10 
Sportovní hry     (Kahúnová, Vodová)   8 
Keramická dílna    (Jendrulková, Vodová, Foltys)     12 
Relaxační s prvky muzikoterapie  (Klézlová,Dvořákový)           9
      
                                                                                                                
2. stupeň: 
 
Mediální kroužek    (Kanclířová)          10 
Evropský klub    (Čaplová, Marečková)         12 
Jóga s prvky relaxace a taneční hry (Vašíčková, Stanovská)    15 
Teraristický    (Jančová)      8 
Dramatický     (Nyklová)    15 
Kreativní     (Fránková, Šťastná)    6 
Kulinář     (Kravčíková, Babincová, Bučková) 12 
Výtvarný     (Hermanová)   12 
Hudební     (Hermanová)   14 
Fotografický    (Hermanová, Jančová) 16 
Lezecký      (Musálek, Ištuková, Hájková)  5 
 

                                                           
                                                    
Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace pracovalo ve školním roce 2014/2015 17 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, 3 almanachy 9. ročníků, 1 sborník: 
Rehabilitační pobyt Orlické hory. 
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Jednorázové akce:  
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit 
následující: Týdenní návštěva partnerů projektu Erasmus+ u nás ve 
škole, spaní ve škole, Přehled divadelní tvorby – Arénka, Advent plný 
andělů, vánoční besídka, lyžařské výcviky na Červenohorském sedle, 
návštěvy akvaparku v Kravařích, velikonoční vernisáž, projektové dny, 
rehabilitační pobyt v Orlických horách, Den plný radosti pro všechny, 
školní a třídní výlety, rozloučení s žáky 9. ročníků, Den řemesel.  
 
Skupinová práce:  
Průběžně probíhaly skupinové terapie: 
Arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie a relaxační terapie 
v rámci jógy, nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků 
s PAS. Při skupinové práci děti většinou spolupracují úspěšně.  
 
 
          
Závěr: 
 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily besedy zaměřené na 
prevenci, výstavy práce žáků i rodičů, prezentace autorské tvorby žáků 
za účasti rodičů. Probíhal pravidelně logopedický výcvik žáků 
s poruchami řeči /Mgr. Nikola Kirschnerová/. V rámci sportovních aktivit 
se uskutečnilo několik alternativních pohybových aktivit - zejména 
lyžařské výcviky na monoski – Červenohorské sedlo (2x), ), boccia – 
pravidelně v rámci TV, potápění a plavecký výcvik (pravidelně v rámci 
školního roku), lanové aktivity atd... Díky mezinárodnímu Projektu 
partnerství škol Comenius se mohli žáci zúčastnit návštěvy partnera ze 
Švédska, podíleli se na přípravě programu při týdenní návštěvě 
zahraničních partnerů v naší škole. 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 SPC Kpt. Vajdy a PPP Ostrava.  
 
 
                                   Vypracovala: Mgr. Kateřina Marečková 
                                                                   školní metodik prevence 
 
                                              
 
 V Ostravě 30. 6. 2015 


