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Metodik primární prevence: Mgr. Vlasta Večeřová 
 
Cíl:  Tento MPP je zaměřen především na poznání sebe sama. Poznat své slabiny, ale hlavně 
přednosti. To, že každý je jedinečný. Pomoci žákům ukázat, co je správné a co naopak škodí 
nejenom jim, ale také jejich okolí. Žáci by se měli naučit spolupracovat a tolerovat jeden 
druhého. Respektovat názory druhých, ale také stát si za svým názorem a naučit se ho 
prezentovat. Volnočasové aktivity by jim pak měly ukázat cestu ke zdravému životnímu stylu 
s minimálními prvky rizikového chování. 
 
Na začátku školního roku jsou vždy žáci důsledně seznámeni se školním řádem, s chodem 
školy, jakož i s bezpečnostními předpisy, které platí jak na půdě školy, tak i na akcích 
pořádaných školou. Tato pravidla mají zamezit nebo alespoň omezit nežádoucí vliv 
rizikových projevů chování. 
Rodiče stejně jako žáci jsou informováni o pravidlech omlouvání žáků z vyučování, abychom 
společně znemožnili jejich dětem záškoláctví. 

Zvýšenou pozornost budeme nadále věnovat zabezpečení vniknutí cizích osob do 
školy a následnému opakovanému nácviku chování v případě krizových situací. Žáci budou 
důsledně poučeni o bezpečné komunikaci s cizími lidmi. 

V letošním školním roce se podařilo zajistit ve škole působnost školní psycholožky 
Mgr. Lucie Proskové. Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která 
není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich 
rodičům a pedagogům. Náplní práce je především: 

• Spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných 

• Vést třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem 
• Poskytnout úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá 
• Poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné 

situaci 
• Provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole 
• Provádět anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků 

k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultovat 
zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem 
prevence, třídním učitelem 

 
V tomto programu jsme si vytýčili dlouhodobé cíle, ke kterým směřujeme v našich aktivitách. 

• Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a 
slušného chování) 

• Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. 
• Vést žáky k dodržování pravidel silničního provozu 
• Vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu a omamných 

psychotropních látek a jedů. 
• Vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti. 
• Vychovávat žáky ke správným hodnotám, vést je k občanské a právní odpovědnosti za 

sebe a svá jednání. 
• Vést žáky k postojům proti rasismu, antisemitismu a xenofobii. 
• Preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke smysluplnému trávení volného času.  
• Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě 

(zaměřit se na činnostní učení s využitím v praxi). 
 



 
1. Primární prevence ve výuce: 
 
• Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk – rodina, přátelství 
• Prvouka, Přírodověda, Přírodopis – zdraví, lidské tělo, ekologie 
• Chemie – škodlivé a návykové látky 
• Občanská výchova, Výchova ke zdraví – rodina, přátelství, zdravý životní styl, 

aktivity, řešení problémů, závislost, návykové látky, sexuální výchova 
• Volba povolání – poznání sebe sama, rozhodování o svém životě, plánování 

budoucnosti 
• Tělesná výchova – zdravý životní styl 
• Informatika – negativní vliv a nebezpečí internetu a médií, kyberšikana 

 
 
     2. Volnočasové aktivity: 
 

• Keramický kroužek – práce s hlínou, rozvíjí manuální zručnost, jemnou motoriku i 
fantazii  - v rámci ŠD 

• Kroužek anglického jazyka – základy angličtiny pro děti MŠ 
• Hra na flétnu – rozvoj hudebního nadání žáků I. stupně 
• Dramatický kroužek – rozvoj spolupráce dětí I. a II. stupně při nácviku představení 
• Tělovýchovné chvilky – pro velký zájem žáků zaměřené především na florbal, týmy 

chlapců i děvčat se při hře učí spolupráci a fare play 
• Taneční kroužky – nácvik vystoupení na plesy konající se v obci 
• Školní družina – rozvoj spolupráce žáků I. stupně, hry v lese, v tělocvičně a na 

školním hřišti, výtvarná činnost 
• Náboženství – pro všechny ročníky 

 
Od 1. ledna 2011 pracuje na naší škole Dětské zastupitelstvo. Každá třída (5. – 7. ročník) si 
volí dva zástupce, kteří zastupují svou třídu na schůzkách, které se konají 1x měsíčně. 
Společně připravujeme pro žáky školy různé soutěže, podílíme se na organizační výpomoci 
při různorodých aktivitách pořádaných školou. Žáci vyšších ročníků mají patronát nad 
mladšími žáky a vzájemně si předávají informace a zkušenosti. 
 
Naše škola také již několik let spolupracuje se Základní uměleckou školou, která sídlí 
v Hradci nad Moravicí. Pedagogové hudebního a výtvarného oboru dojíždí za žáky, aby jim 
umožnili se dále vzdělávat. Za obrovskou výhodu je považován fakt, že žáci především I. 
stupně nemusí dojíždět do vzdáleného Hradce. 
 
O volných hodinách mohou žáci II. stupně využívat počítačovou učebnu. 
 
Žáci se účastní celé řady soutěží, které rozvíjejí jejich intelektuální a pohybové schopnosti a 
dovednosti: 

• Matematický klokan, Pythagoriáda,  
• matematická olympiáda, dějepisná olympiáda 
• recitační a pěvecká soutěž  
• výtvarné soutěže 
• sportovní soutěže pořádané především AŠSK, přátelská utkání 
• dopravní soutěž 
• vzdělávací soutěže prostřednictvím internetu (Seznam.cz) 



• Vánoční laťka – „O pohár pana starosty“ 
• Sportovní olympiáda  

 
Plánované akce zaměřené na primární prevenci: 

 
• Návštěva žáků 7. – 9. ročníku v Opavě na Policii ČR – preventivní skupina – výukové 

bloky zaměřené na dopravní výchovu, kyberšikanu a trestní odpovědnost 
• Les ve škole – škola v lese – výuka žáků 6. třídy zaměřená nejen na učivo les, ale 

hlavně na stmelování kolektivu v souvislosti s přechodem na 2. stupeň 
• lyžařský kurz a ozdravný pobyt (5. – 9. ročník) 
• Zdravá mládež – program primární prevence pro 4.- 9. ročník – Facebook a jeho pravá 

tvář, kyberšikana a další nebezpečné praktiky 
• Zdravá pětka – výukový program pro MŠ i ZŠ o zdravém životním stylu 
• Vánoční besídka (I. stupeň) 
• Dny Evropské unie (II. stupeň) 
• školní výlety 
• MDD a Mikuláš – žáci 9. ročníku 
• výtvarná soutěž Drogy a AIDS 6. – 9. ročník 
• výtvarná soutěž Kouření škodí zdraví – 4. – 5. ročník 
• Rozjezdy pro hvězdy – pěvecká soutěž 
• nadace Naše dítě – desatero pro bezpečnou práci s internetem 
• charitativní sbírky pro hiporehabilitaci, Fond Sidus 
• beseda k prevenci kouření 

 
Spolupráce se SRPDŠ: 

• příspěvky na školní výlety 
• Den dětí 
• dárky vycházejícím žákům 
• hrazení autobusu na kulturní akce 
• ples pro rodiče s vystoupením žáků 
• hrazení jízdného na soutěže a vzdělávací akce pro děti 

 
Spolupráce s obcí: 

• dárky prvňáčkům a vycházejícím žákům 
• příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku 
• TJ Sokol Skřipov – využívání tělocvičny ZŠ 
• recitace žáků na akcích pořádaných obcí 
• pořádaní výstav prací žáků ZŠ 
• poháry pro Vánoční laťku 

 
Metodické pomůcky, informace: 
 

• ve sborovně je vyvěšen seznam organizací zabývající se prevencí nebo poradenstvím 
v oblasti rizikových jevů. Žáci byli s některými organizacemi seznámeni. Žáci mohou 
své problémy konzultovat s kterýmkoliv pedagogickým pracovníkem naší školy. 

• učitelé byli seznámeni s Programem proti šikanování, jež je součástí MPP 
• učitelé jsou seznamováni s plněním MPP v průběhu školního roku na poradách 
• vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování probíhá 

dle nabídky pedagogických center a PPP v Opavě 
 



• Rodiče jsou informováni o aktivitách školy učiteli na třídních schůzkách, 
konzultačních hodinách, prostřednictvím žákovských knížek, webových stránkách 
školy a Zpravodaje obce Skřipov. 
 

Závěr  
 Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou 

dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče, 
odborníci. Jeho efektivitu je možné zjistit mnohdy až žáci opustí školu a dokáží, že 
se umí uplatnit v konkurenční společnosti svých vrstevníků bez různých „berliček“. 
Je velice těžké měřit efekt našeho preventivního působení bez pozdějších informací 
o žácích. 

 Naší snahou je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými 
předpoklady, ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a 
nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců. 

 
 
Vypracovala: Mgr. Vlasta Večeřová 
 
Schválil: 


