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MPP byl v průběhu roku postupně procházen a plněn. 

ÚVOD 

1.  Charakteristika školy 

V blízkém okolí budovy základní školy nebyla v tomto období uskutečněna žádná změna, 

nastavená pravidla zavedená v minulém školním roce jsou vhodná, bezpečná. Učitelé poučili 

žáky o bezpečném přecházení silnice v okolí školy, při přechodu do školní jídelny a na 

zastávky autobusů.  

 

2. Cíle programu 

MPP je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně 

komunikativních dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného času. Dále je zaměřen i na 

bezpečné chování žáků v dopravě, setkávání s neznámými osobami. Je určen pro žáky, jejich 

rodiče a pro všechny pracovníky školy. Témata zařazená do našeho ŠVP všechny ročníky 

postupně v průběhu školního roku plnily.  

 

3. Cílové skupiny 

Všechny cílové skupiny vytyčené v našem MPP byly osloveny různými formami podání 

informací. Žáci prvního stupně nejčastěji prošli tématy primární prevence ve školním 

vyučování v různých předmětech (sloh, čtení, čas, vlastivěda,…) se svými učiteli. Stejně si 

prošli témata i žáci druhého stupně. Vybrané skupiny žáků na obou stupních prošly kurzy 

primární prevence společně se svými třídními učiteli (zaměření na stmelení kolektivu), 

besedami na témata moje bezpečí, kyberšikana, závislosti, apod. Rodiče získávali potřebné 

informace na třídních schůzkách. 

 

4. MPP a jeho zásady 

Náš MPP je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci rizikového chování žáků. Preventivní 

program zahrnuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během školního roku. S MPP se 

seznámili všichni pedagogičtí pracovníci na pracovní poradě v měsíci září. Aktuální 

informace byly průběžně sdělovány třídním učitelům a kolektivu na pracovních poradách.  

 

ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základem prevence a lze je 

realizovat s podporou vedení školy a celého pedagogického sboru. 

Za realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence (ŠMP), který koordinuje práci 

jednotlivých učitelů popř. externích spolupracovníků. ŠMP se podílí na analýze současného 

stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování MPP informuje 

vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMOVÁNÍ UČITELŮ 

V tomto školním roce neproběhlo v rámci DVPP žádné školení v oblasti primární prevence.  

            

INFORMOVÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ 

Pro informování rodičů o akcích byla zvolena žákovská knížka. Rodiče nevyužili 

konzultační hodiny u ŠMP. Vjednom případě byla kontaktována Policie ČR. VP (především 

pro vhodnou volbu povolání svého dítěte) navštěvovali rodiče individuálně. Případné 

problémy byly řešeny hned, aktuálně, případně po individuální domluvě s rodiči kdykoliv. 

Další podrobnější informace o svých dětech měli možnost rodiče získat na schůzkách SRPDŠ, 

měli možnost se obrátit na zástupce Školské rady, která se pravidelně schází. Další informace 

o činnosti školy a o akcích mohou rodiče najít na internetových stránkách školy, ve vývěsce 

před základní školou. 



 

 

SPOLUPRÁCE SE SPECIALIZOVANÝMI INSTITUCEMI 

V tomto školním roce jsme spolupracovali především s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou 

– školení MPP, VP,  řešení a konzultace při zapojení žáků ADHD do běžné výuky, využití 

spolupráce třídního učitele s asistentem pedagoga. 

Primární prevenci ve třídách jsme v letošním roce zorganizovali formou tříhodinového bloku 

SPEKTRA pro 9. třídu na téma „Umím (se) rozhodnout“. Tato třída byla zapojena na žádost 

třídního učitele na posílení pozitivních vztahů žáků ve třídě. Pedagogický pracovník se těchto 

programů aktivně účastnil společně se žáky, poté program rozebral s lektory, práci 

vyhodnotil. Po dohodě se jednalo o pokračování programu z minulého školního roku. 

Ve 2.třídě proběhl druhý blok programu na téma Moje bezpečí. 

  

Kraj Vysočina nabízel spolupráci se složkami IZS a ČČK  Žáci 8.třídy se proto zúčastnili 

v jarních měsících lekcí na téma „První pomoc do škol“. 

Se žáky 3. ročníku jsme se zapojili do projektu Červeného kříže „Prevence dětských úrazů“. 

Žáci 4.ročníku byli na dopravním hřišti, prošli teoretickou částí o bezpečnosti a pravidlech 

v dopravě. 

Pro celý první stupeň jsme uspořádali besedu se zdravotní sestrou na téma První pomoc, jak ji 

poskytnout, jak reagovat, jak mohu pomoci i já. 

 

MÚ Velké Meziříčí – odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizoval pro žáky 7.ročníku 

dvouhodinový blok s panem kurátorem. Žáci se seznámili s pojmy z OSPOD, s důsledky 

nevhodného chování ve škole i mimo ni. Pojem nezletilí a úloha OSPODu v souvislosti 

s protiprávními aspekty. 

 

Žáci celé školy absolvovali preventivně sociální, hudební program Objev svůj rytmus. 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY NA ZŠ  

Základní škola Bory pracuje podle ŠVP. Tento plán je dále rozpracován do konkrétních 

vzdělávacích plánů pro jednotlivé ročníky a předměty. Zde jsou zapracována témata 

vztahující se k primární prevenci. Učitelé si průběžně kontrolovali probíraná témata PP 

v přiložených přehledech v třídní knize. 

 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE MIMO VÝUKU NA ZŠ 

Ve školním roce byla zajišťována kontrola zaměřená na prevenci kouření, užívání 

alkoholických nápojů a návykových látek v celém areálu školy. Byla sledována často se 

opakující krátkodobá absence žáků, žádný případ záškoláctví nebyl odhalen. 

  

 

 

 

AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY 

V době mimo vyučování žáci navštěvovali různé zájmové útvary. Do těchto aktivit a činností 

se tradičně zapojilo velké množství našich žáků, tyto kroužky vedli nejen naši učitelé, externí 

pedagogové, ale i někteří z řad rodičů. 

 

kroužky florbalu – p.uč.Jurková 



atletiky – p.uč Jurková 

keramický – p.uč.Aubusová, p.uč.Benešová 

pěvecký – p.uč.Chalupa, zpěvačka Iva Bittová 

taneční – p.Koutníková, p. Muller 

hry na zobcovou flétnu – p.uč.Kučerová, Havelková K. 

hra na klávesy – p.uč.Kučerová 

kroužek anglického jazyka – p.uč.Kučerová, p.uč Weinhoferová 

kroužek miniházené – p.uč.Křížová 

hasičský – p.Vávra 

batika – p.uč.Němcová 

Škola se zapojuje do dlouhodobých preventivních programů, které soustavnou výchovně 

vzdělávací činností budují správný postoj k životu a zdravému životnímu stylu. V těchto 

projektech budeme pokračovat i nadále. Jedná se zejména o Zdravé zuby, preventivní 

program DM Veselé zoubky, Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Všechny tyto 

programy jsou nově určeny pro všechny žáky. 

 

V oblasti dlouhodobých projektů jsme pokračovali v těchto aktivitách školy:  

ekologická výchova – M.R.K.E.V. , projekt „Zdravé zuby“,  „Kouření a já“, “. Tento program 

je včleněn do učebního plánu ŠVP v hodinách Výchovy ke zdraví na druhém stupni (každý 

ročník 5 lekcí, učitelé jej částečně využívají v hodinách). 

 „Normální je nekouřit“. Žáci prvního stupně v 1. až 5. třídě absolvovali ve výuce ČaSu, 

Přírodovědy nebo Slohu a Čtení.  

V rámci komunitní školy proběhla výuka v mnoha kurzech pro dospělé. 

V oblasti ostatních činností se opět uskutečnila recitační soutěž pro žáky naší školy. Soutěže 

se zúčastnilo celkem 35 žáků z 1. až 9.ročníku ve čtyřech kategoriích. Z každé kategorie 

postoupili 2 žci do oblastního kola ve Velkém Meziříčí, zde se úspěšně umístila 1 žákyně, 

které postoupila do okresního kola do Žďáru nad Sázavou. 

 

Žáci nacvičovali společně se svými třídními učiteli kulturní a společenská vystoupení a 

programy k různým oslavám v obci i ve škole (třídní besídky, tvořivá odpoledne, …).Volný 

čas věnovala řada žáků přípravě na sportovní, taneční a vědomostní soutěže (vybíjená, florbal, 

fotbal, šplh, miniházená, taneční soutěž, Všeználek, Zlatý list. Žáci 5. ročníku a žáci druhého 

stupně vzorně reprezentovali naši školu na soutěžích a olympiádách. 

 

Při naší základní škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy zastoupené Radou rodičů, 

kde ve které jsou zástupci z každé třídy. Sdružení přispělo na Den dětí, cestovné na soutěže, 

knižní odměny pro úspěšné žáky naší školy. Zaplatili preventivně sociálně hudební program 

„Objev svůj rytmus“. V letošním roce uspořádala Rada rodičů školní ples, který měl velký 

ohlas a úspěch mezi rodiči žáků i širokou veřejností. 

V rámci upevňování vztahů mezi žáky různých věkových kategorií jsme připravili 

miniprojekty na spolupráci žáků z různých ročníků (oslava MDD, ….)  Pravidelně naši školu 

navštěvují malé děti z mateřské školy.  Žáci se také připravují na projektové vyučování (Malá 

zkouška dospělosti - pro žáky 9. ročníku).  

 

Pro rodiče předškoláků a jejich děti jsme uspořádali MINIŠKOLIČKY. Byly to dvě schůzky 

rodičů, jejich předškolních dětí (nejen z obce Bory, ale i okolních spádových obcí), učitelů 

z prvního stupně. 

 

Průběžné sledování situace na škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování žáků 

můžeme zachytit informacemi ze schránky důvěry, letos nebyla tato možnost žáky využita.. 



Pokud se objevily problémy mezi žáky, snažili se je vyřešit třídní učitelé samostatně, 

popřípadě ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem, ředitelem školy a 

rodiči. Řešené problémy jsou vedeny v deníku metodika prevence. 

Problematika rizikového chování byla řešena různými formami a metodami práce ve 

výchovně vzdělávacích předmětech Ov,  Vkz, Přírodověda, ČaS, Tv, Vv, Čj, také v 

třídnických chvilkách.  

  

Situace ve škole z hlediska výskytu rizikového chování žáků je průběžně sledována po celý 

školní rok. Učitelé se vždy snažili ve spolupráci s rodiči pomocí různých metod působit na 

žáky, rozvíjet jejich kamarádské chování a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. 

 

 

 

 

 


