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Garant Minimálního preventivního programu a spolupracovníci při jeho plnění 

 

ředitel školy: Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., garant Minimálního preventivního programu 

 

zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň: Mgr. Dana Kaprálová 

 

zástupce ředitele školy pro II. stupeň: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

 

školní metodik prevence: PhDr. Pavel Opatrný 

 

výchovná poradkyně. Mgr. Zuzana Fárková 

 

učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy 

 

rodiče žáků školy 

 

trenéři hokejových družstev 
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Analýza současného stavu žáků školy 

 

Školu navštěvuje ve školním roce 2016/2017 394 žáků. Počet žáků 1. stupně je 225 a 2. 

stupně je 169. Tito žáci byli zařazeni do 18 tříd. Průměrný počet žáků ve třídě činí 21,9. Do školní 

družiny, která má 54 oddělení, je zapsáno 129 žáků. ………………………………. 

 

Zaměření zájmových kroužků: 

 Výpočetní technika – určeno pro I. stupeň – rozděleno do několika věkových kategorií 

 In-line bruslení – určeno pro I. stupeň 

 Florbal – určeno pro I. stupeň – rozděleno do několika věkových kategorií 

 Turistika – určeno pro I. stupeň 

 Míčové hry – určeno pro I. stupeň 

 Keramika – určeno pro I. a II. stupeň 

 Hudebně-dramatický – určeno pro I. a II. stupeň 

 Vaření – určeno pro I. stupeň 

 Výtvarné techniky – určeno pro I. stupeň 

 Pěvecký sbor – určeno pro I. a II. stupeň 

 Kresba a malba – určeno pro II. stupeň 

 Drátkování – určeno pro I. stupeň 

 Netradiční čeština – určeno pro II. stupeň 

 Netradiční matematika – určeno pro II. stupeň 

 Zábavná angličtina – určeno pro II. stupeň 

 … 
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Školní preventivní strategie na období 2013 – 2018 

 

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT, které do prevence 

rizikového chování zařazují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, poruchy příjmu potravy, 

kriminalitu, virtuální drogy a gambling, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, 

antisemitismus. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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Časový harmonogram přednášek odborníků na školní rok 2016 – 2017 

 

Třída Měsíc Téma Organizace 

2.B listopad Bezpečné chování MěP 

2.A listopad Bezpečné chování MěP 

4.A listopad Bezpečná jízda na kole MěP 

4.B listopad Bezpečná jízda na kole MěP 

6.A listopad Situace na ulici MěP 

6.B listopad Situace na ulici MěP 

7.B prosinec Nástrahy soc. sítí /1h/ PČR 

7.A prosinec Nástrahy soc. sítí /1h/ PČR 

8.A listopad Trestní odpovědnost dětí a mládeže /1h/ OSPOD 

8.B listopad Trestní odpovědnost dětí a mládeže /1h/ OSPOD 

9.B prosinec Co vědět v 15 letech! MěP 

9.A prosinec Co vědět v 15 letech! MěP 

3.B listopad Povídejme si o toleranci! /2h/ PPP 

3.A listopad Povídejme si o toleranci! /2h/ PPP 

5.B prosinec. 
Dítě a jeho postavení ve společnost, dětská 

práva a povinnosti OSPOD 

5.A prosinec 
Dítě a jeho postavení ve společnost, dětská 

práva a povinnosti OSPOD 

3.B listopad Bezpečně on-line /2h/ PPP 

3.A listopad Bezpečně on-line /2h/ PPP 

  

 

Dále budou dle aktuální nabídky zařazeny 

po domluvě s příslušnými vyučujícími 

aktuálně nabízené pořady. 
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Hodnocení Minimálního preventivního programu 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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1. Příloha Minimálního preventivního programu 

Program proti šikaně 

 

Obsah 

 Charakteristika šikanování 

 Rozpoznání šikanování 

 Stádia šikany 

 Dokumenty 

 Odpovědnost školy 

 Odpovědnost vedení školy 

 Odpovědnost pedagogických pracovníků školy 

 Prevence šikany ve škole 

 Prevence ve výuce 

 Řešení šikanování 

 Nápravná opatření 

 Krizový scénář pro řešení počátečního stádia šikanování 

 Krizový scénář při zjištění pokročilé šikany 

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

 Spolupráce se specializovanými institucemi 

 Bezpečné prostředí ve škole 

 Informace pro rodiče o školním programu proti šikaně - dopis pro rodiče žáků školy 

 Závěr 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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2. Příloha Minimálního preventivního programu 

Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 

 

Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni školy 

Primární prevenci na 1. stupni zajišťují všichni vyučující ve všech vyučovacích předmětech. 

Důležité je navození příznivého psychosociálního klimatu ve třídě formou besedy, párové nebo 

skupinové práce, komunitního kruhu, zážitkového učení.  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na 2. stupni školy 

Primární prevenci na 2. stupni zajišťují všichni vyučující ve všech vyučovacích předmětech. 

Důležité je navození příznivého psychosociálního klimatu ve třídě formou diskuse, besedy, párové 

nebo skupinové práce, komunitního kruhu, hraní rolí, práce s médii, zážitkového učení. Trvalým 

úkolem učitelů je věnování pozornosti problémovým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování 

projevů rizikového chování žáků. Je nutné soustředit se zejména na problematiku šikany a 

kyberšikany. Učitelé zajistí dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí závislostí, zvláště užívání 

alkoholu a drog, kouření a patologického hráčství. Poučí žáky o nebezpečí zneužívání dětí a 

mladistvých, zdůrazní nebezpečí zneužívání sociálních sítí. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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3. Příloha Minimálního preventivního programu 

Řešení přestupků 

 

Řešení přestupků při selhávání preventivních opatření školy 

V případě podezření na zneužívání návykových látek provést diskrétní šetření a pohovor 

se žákem. 

Při důvodném podezření okamžitě kontaktovat zákonné zástupce žáka a při negativní a 

nespolupracující reakci rodičů uvědomit sociální odbor OSPOD. 

Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je 

prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený 

pracovník školy kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonné zástupce o 

informování lékaře. 

V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče uvědomí oddělení péče o dítě sociální odbor a oznámí 

věc Policii ČR. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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4. Příloha Minimálního preventivního programu 

Krizový plán školy 

 

Při nevolnosti nebo zranění vychovatelky nebo žáka ve školní družině v době od 6.00 do 7.00 

a v době od 14.30 do 16.30 vyhledá poučený žák pana školníka nebo některou paní uklizečku, kteří 

poskytnou postiženému nezbytnou první pomoc, v případě nutnosti přivolají lékařskou pomoc a 

telefonicky oznámí vzniklou situaci panu řediteli nebo paní zástupkyni. V době od 7.00 do 14.30 

vysvětlí situaci poučený žák v ředitelně nebo kanceláři školy. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 
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Důležitá telefonní čísla 

Ředitel školy:   602 527 013  Zástupce ředitele školy:   720 052 949 

Městská policie:  156   Policie České republiky:   158 

Záchranná služba:  155   Integrovaný záchranný systém:  112 

OSPOD:   581 268 782  Hasiči:     150 

Linka bezpečí:  116 111  Linka důvěry – Přerov:   581 207 900 
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5. Příloha Minimálního preventivního programu 

Legislativní a jiná východiska použitá při tvorbě MPP 

 

STRATEGIE 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-

2018 

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10 

 Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2015 -18 

 Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020 

 Krajský plán primární prevence na léta 2015- 18 

 

 ZÁKONY 

 Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon)  

 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona  

 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  

 Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými 

tabákem,alkoholem,návykovými látkami  

 

VYHLÁŠKY 

 VYHLÁŠKA   27/2016:  Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

 vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další vyhlášky 
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 Novela  412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních 

komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. 

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 

 Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve 

školských zařízeních č.j. 21291/2010-28  + přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování : 

1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu poravy, 4. alkohol,5. 

syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. extremismus , 

rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 12. krádeže, 13. 

tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoškozování, 17. nová 

náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. domácí 

násilí  

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14 

související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č.  482/1991 

Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od 1.1.2015 – více o  ohlašovací 

povinnosti školy 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 

25884/2003-24      

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže č. 218/2003 Sb.platné znění od 1.6.2015 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25 
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6. Příloha Minimálního preventivního programu 

Seznam odborné literatury, videotéka 

 

Literatura 

 Z. Simanovský, V. Mertin   Hry pomáhají s problémy 

 E. Bakalář     Psychohry 

 V. Pokorná     Cvičení pro děti se speciálními poruchami 

 J. Canfilld, H. C. Wells   Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí 

 J. Prekopová, Ch. Schveizerová  Neklidné dítě 

 H. Viehoferová, E. Reuysová   Jak s dětmi trávit volný čas 

 B. L. Bittnerová, A. Lewová   Odvaha žít svůj život 

 Ch. A. Smith     Třída plná pohody 

 S. a H. Hopeovi, J. Krabel   Sociálně patologické hry 

 M. Elliottová     Jak ochránit své dítě 

 M. Kolář     Bolest šikanování 

 M. Kolář     Nová cesta k léčbě šikany 

 N. Van Peltová    Umění komunikace 

 J. Melgosa     Žít naplno 

 Z. Šimanovský    Hry pro zvládání agresivity a neklidu 

 A. Munden, J. Arcelus   Poruchy pozornosti a hyperaktivita 
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Videotéka 

 Komu pomáhá linka bezpečí 

 Láska je láska 

 Očima hadů 1., 2., 3. část 

 Řekni drogám NE! 

 Kouření a já 

 Ty a droga 

 Hazardní a počítačové hry u dětí a dospívajících 

 Jeden svět na školách 

 Zneužívání dětí 

 Štěstí přeje připraveným 

 A nebo... 
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