Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace,
Americká 146, 330 11 Třemošná
tel.: 377 855 645, e-mail: reditelna@zstremosna.cz

Minimální preventivní program pro rok 2014/2015
1. Současný stav problematiky.
Právním podkladem pro tvorbu Minimálního preventivního programu jsou tyto dokumenty:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28.
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve
školách a školských zařízeních, č.j. MSMT - 22294/2013-1
Vyhláška č. 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
Vyhláška č. 147/2011 ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných.
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví, Čj.: 10 194/2002-14
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013
- 2018.
Plán primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje 2013 – 2016.
Zdrojem při zpracování Minimálního preventivního programu naší školy je Školní
preventivní strategie, vyhodnocení Minimálního preventivního programu školního roku
2013/2014 (výroční zpráva) a vyhodnocení Inspekční zprávy ZŠ Třemošná Čj. ČŠIS1459/14-S. Součástí MPP je krizový plán. Součástí preventivního programu školy je
dokument Školní program proti šikanování.
2. Personální zajištění prevence ve školním roce 2013/2014 a charakteristika školy:
Metodik prevence: Mgr. Iva Coufalová
Výchovný poradce: Mgr. Marcela Kolářová
Vedení školy
Třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci školy
Charakteristika školy:
Menší škola v malém městě s celkem 237 žáky. Výuka probíhá ve dvou budovách,
v budově Chanos (U Stadionu 964) je umístěn 1. a 2. ročník (83 žáků) se školní družinou (3
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oddělení) a školní jídelnou, v budově Ves (Americká 146) je umístěn 3. až 5. ročník (92
žáků) se školní družinou (2 oddělení) a školní jídelnou, II. stupeň (62 žáků) a školní jídelna výdejna. Celkový počet tříd je 12. Výuku zajišťuje 19 pedagogů a činnost školní družiny
zajišťuje 5 vychovatelek. Vedení školy sídlí v budově Ves (Americká 146).
3. Cíle programu:
Jsou stanoveny v souladu se školní preventivní strategií, příslušnými vyhláškami a
metodickými doporučeními či pokyny MŠMT a na základě vyhodnocení MPP 2013/2014.
Prevence rizikového chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje na tyto
oblasti:
a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a
xenofobie, homofobie, domácí násilí
b) záškoláctví
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, patologického hráčství,
závislosti na PC (PC hry, sociální sítě,..)
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů a násilí
e) spektrum poruch příjmu potravy
f) negativní působení sekt a patologických náboženských hnutí
g) sexuální rizikové chování
Další cíle:
- Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
- Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
- Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
- Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
- Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi
žáky.
- Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.
- Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti.
4. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci:









výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a
způsobů chování
akce zaměřené na zvyšování právního povědomí
zaměření pozornosti na prevenci drogových závislostí, konzumaci alkoholu, vandalismu,
rasismu, násilí, rasismu, komerčního sexuálního zneužívání, prevenci úrazů, apod.
dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a
bulimie
přednášky a besedy sexuální výchově a prevenci AIDS
zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech, oživení klimatu ve škole,
zpříjemnění školního prostředí
široká nabídka volnočasových aktivit
ekologická výchova
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5. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost:







seznámení rodičů s MPP, školním řádem a se Školním programem proti šikanování v
rámci třídních schůzek (úvodní společné, webové stránky školy)
nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence (třídní schůzky, webové stránky školy)
nabídka propagačních materiálů o drogách, šikaně a jiných preventivních tématech (na
třídních schůzkách rodičům, v průběhu roku žákům)
seznámení rodičů s postupem školy v případě rizikového chování žáků (na třídních
schůzkách, webové stránky školy)
informovanost občanů prostřednictvím webových stránek o programu školy v oblasti
prevence rizikového chování a zdravého životního stylu
seznámení s činností školy a možnost spolupráce školy s rodiči prostřednictvím
tematických dnů a dnů otevřených dveří

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány
práce třídních učitelů, připomínky žáků a rodičů, schránka důvěry, hodiny předmětů
výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizván pracovník
PPP Plzeň (okresní metodik prevence), OSPOD, SVP, PČR nebo je zajištěna vhodná
preventivní akce ve spolupráci s PPP Plzeň, SVP, OSPOD či neziskovými
organizacemi.
6. Harmonogram programu:
1. ve výuce:
témata primární prevence specifické či nespecifické se vyskytují především v rámci
předmětů výchova ke zdraví, občanská výchova, prvouka, přírodověda a přírodopis,
tělesná výchova, chemie, vlastivěda, český jazyk, mnohá jsou částečně řešena
v průběhu výuky dalších předmětů, viz ŠVP ZŠ Třemošná
● seznámení se školním řádem, minimálním preventivním plánem, školním
programem proti šikanování, vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní
družiny, poučení o bezpečném chování: při výuce předmětů fyzika, chemie, přírodopis,
přírodověda, tělesná výchova, pracovní výchova, výpočetní technika, při exkurzích,
výletech, vycházkách, školních akcích, před prázdninami, svátky, mimořádných
událostech,…
2. aktivity nespecifické primární prevence:
uvedeny v plánu práce, průběžně doplňované, změny dle potřeby
● environmentální a etická výchova
● sportovní akce a soutěže, výuka plavání
● pobytové a kulturní akce, exkurze, výlety, škola v přírodě
● vědomostní a umělecké soutěže, účast na projektech zaměřených na podporu
technického vzdělávání, spolupráce s konkrétními SŠ a DDM
● tematické dny a dny otevřených dveří, akce pro veřejnost, kulturní vystoupení,
adaptační a zážitková období
● činnost žákovského parlamentu školy, adaptační a zážitková období
● výchovně vzdělávací přednášky a besedy
● volnočasové aktivity: sportovní, umělecké, vzdělávací kroužky v rámci družiny, I. a II.
stupně, nepovinné předměty
3. aktivity specifické primární prevence: předběžně plánované, uskutečnění podle
možností školy a spolupracujících organizací, uvedené v plánu práce, průběžně
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doplňované, vyhodnocené ve výroční zprávě školy.
● Besedy na téma krize, pomoc v krizi a Bloky primární prevence (6 h) zaměřené na
školní prostředí, šikanu, vztahy s vrstevníky, řešení krizí – projekt „Podívej se kolem…“
nezisková organizace Centrum SOS ARCHA Plzeň
● Přednáška a beseda – Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí – IX. třída
(3h), vzdělávací program Moje cesta na svět - IV. třída (2 h) – nezisková organizace
Národní iniciativa pro život
● Prevence zubního kazu – 1. až 5. ročník, projekt „Zdravé zuby“ – 5. r., Zubní hygiena –
projekt Dentalalarm – 6. až 9. ročník…. přednášky a besedy spojené s praktickým
nácvikem správné zubní hygieny
● Přednášky a besedy s tiskovým mluvčím PČR PS na téma šikana, kriminalita, agrese,
násilí, trestný čin a trestní odpovědnost, projekt Bezpečí ženám a dívkám – VIII., X. třída
● Přednáška a beseda - Moderní je nekouřit – VI. třída, Skrytá nebezpečí internetu – VII.
třída, Závislosti - VIII. třída, přednáška a beseda – Sex, AIDS a vztahy – IX. třída: ACET
- Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS
● PPP Plzeň: spolupráce s okresním metodikem prevence PS a PM při prevenci
rizikového chování, řešení náznaků šikany, ev. využití intervenčního programu, SVP
Plzeň – spolupráce při řešení vztahových a kázeňských problémů žáků, ev. využití
intervenčního programu
● Spolupráce učitelů I.st. s MŠ - minimalizace školní neúspěšnosti budoucích prvňáčků
● Dopravní výchova - Dopravní hřiště, Spolupráce s PČR v oblasti dopravní výchovy –
akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – 3. ročník
●exkurze Hasičská zbrojnice, Soutěž Malý záchranář – 4. až 5. r. výběr – spolupráce
s HZS Plzeňský kraj
● Projekt Multipolis: v rámci multikulturní výchovy – II. stupeň
● Volba povolání: spolupráce s UP PS Plzeň a konkrétními SŠ – IX. třída
● Beseda o 1. pomoci, Základy 1. pomoci – seznámení žáků, praktický nácvik a
spolupráce se Záchrannou službou Plzeň a Červeným křížem – celá škola
7. Realizace a hodnocení MPP:
Forma realizace:
Přednášky, besedy, konzultace, bloky primární prevence, osvětový materiál, filmové a
divadelní představení, videoprojekce – PC – internet, pobytové akce, programy a akce (viz
předchozí), výuka v jednotlivých předmětech – výchova ke zdraví, občanská výchova, prvouka,
přírodopis – přírodověda, chemie, tělesná výchova, vlastivěda a další.
Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:
Výchovným poradcem, poradcem pro volbu povolání, třídními učiteli, vedením školy,
okresním metodikem prevence PPP, se zástupci SVP, OSPOD, SPC, charitativními a
neziskovými organizacemi působícími v oblasti primární prevence, tiskovým mluvčím PČR PS,
odbornými zařízeními, ….
ŠMP se přímo účastní:
Pravidelná účast na schůzkách PPP Plzeň (oblast prevence), je informován třídními učiteli o
výskytu rizikových jevů na škole, účast na řešení výchovných problémů nebo jednání s rodiči
podle požadavku třídních učitelů a potřeby školy, mapování výskytu rizikových jevů na škole
(rozhovor s žáky v hodinách – Ov, VKZ, ... , vlastní vyšetřování, schránka důvěry, podněty od
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jiných osob, účast ŠMP na třídních schůzkách, předávání osvětového materiálu pro žáky a
rodiče, zprostředkování spolupráce s rodiči a organizacemi působícími v oblasti primární
prevence, PPP, SVP, OSPOD,….
Evidence jevů rizikového chování na škole:
V ZŠ Třemošná je nízký výskyt případů projevů šikany, agresivity, vandalismu, rasismu,
intolerance, ojedinělé případy kriminality a náznaků záškoláctví a prakticky nulový výskyt
návykových látek. Nejčastěji řešenými případy je nevhodné chování mezi žáky, chování se
sklonem k agresivitě a výskytem vulgarismů a náznaky šikany.
8. Krizový plán:
Spolupráce s rodiči v rámci MPP:
Rodiče jsou informováni třídními učiteli a školním metodikem prevence na třídních schůzkách
(program prevence, školní program proti šikanování), dále na webových stránkách školy a mají
možnost se vyjádřit k preventivnímu programu (konzultace, email, telefonicky, na TS, vedení
školy,..). Škola pořádá dny otevřených dveří a tématické dny, kdy si rodiče, děti a učitelé mohou
neformálně vyměnit podněty týkající se primární prevence. Škola poskytuje rodičům osvětový
materiál a informační letáky z oblasti primární prevence. Dle možností, potřeby a požadavku rodičů
je zprostředkována rodičům spolupráce s PPP, SVP, organizacemi působící v oblasti primární
prevence.
Metody hodnocení efektivity realizace MPP:
Pohovorem, individuálními konzultacemi a besedami se žáky, pohovorem s třídními učiteli,
vedením školy a dalšími účastníky výchovně – vzdělávacího procesu.
Klady a zápory při realizaci MPP:






dobrá spolupráce v rámci kolektivu učitelů ZŠ Třemošná
pestrá nabídka akcí různého charakteru
reakce žáků na proběhlé akce jsou vesměs pozitivní
většina aktivit specifické primární prevence nemusí být financována žáky
znalost prostředí školy a žáků umožňuje cílené zaměření prevence na potřeby žáků



omezení projektů primární prevence v PPP Plzeň a sloučení funkcí oblastního metodika
PS a PJ
ekonomické problémy a nedostatek financí
odraz celospolečenských problémů a ekonomické situace v rodinách žáků
časová vytíženost ŠMP – není snížen úvazek, funkce třídního učitel – není dostatek času
na práci ŠMP a další studium





V případě, že škola bude mít podezření na používání návykových látek či na výskyt
jiného rizikového chování, bude postupovat dle Školního řádu a patřičného pokynu MŠMT.
Dále bude nahlížet do Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí
a mládeže. Na pohovoru s žákem se bude aktivně podílet dle konkrétní situace třídní učitel,
výchovný poradce, metodik prevence, zástupce či ředitel školy. Věc bude oznámena
zákonným zástupcům, případně jim bude doporučen pohovor s odborníky. O všech
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opatřeních bude veden i písemný záznam. V případě nezájmu zákonných zástupců bude
kontaktováno oddělení péče o dítě.
Nález návykové látky ve škole (tabák, alkohol, návykové látky):






zabránění v další konzumaci, odebrání a zajištění návykové látky, vyrozumění vedení
školy
posouzení, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí, v případě ohrožení zdraví a života
zavolání lékařské služby, informování zákonného zástupce a dohoda o dalším
postupu
sepsání protokolu s vyjádřením žáka
při negativní a nespolupracující reakci rodiny nebo při opakování nálezu uvědomit
sociální odbor péče o dítě
o nálezu omamné a psychotropní látky vyrozumět policii

V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona
(ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče:



uvědomí oddělení péče o dítě
oznámit věc policii

Při selhání preventivních opatření školy – záškoláctví:







při neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka ve škole informuje třídní
učitel ředitele školy nebo zástupce ředitele školy
škola ověří věrohodnost omluvené nepřítomnosti
neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou
pohovoru, na který jsou zástupci pozváni, zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a
způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem
každá taková neomluvená nepřítomnost je projednávána na pedagogické radě školy
a sankcionována dle školního řádu a rozhodnutí rady
každá taková nepřítomnost je s náležitou dokumentací postoupena Odboru
sociálně-právní ochrany dětí
při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení
o zanedbávání školní docházky policii, kde bude případ řešen jako trestní oznámení
pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže (kopie
hlášení bude zaslána příslušnému školskému odboru)

Při selhání preventivních opatření školy – šikana: řešeno v Školním programu proti
šikanování platném od 1. 9. 2014

¨
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9. Kontakty s jinými organizacemi:
Adresa

Telefon

e-mail

Pedagogicko
- Mgr.
Zuzana
377 468 172
psychologická
Vedralová
377 418 614
poradna
PPP
Plzeň – sever,
Částkova 78, Plzeň
okresní metodik
prevence okr. PS 733 745 842
– Milan Žižka

okresní
metodik
prevence okr. PM –
Mgr.
Martina
Vlčková

Dětský

pppps@quick.cz
http://www.pepor.pilsedu.cz/

zizka@kapezet.cz
http://www.kapezet.cz/

vlckova.zip@gmail.com

377 468 140
733 745 841

MUDr. Lillingová, 377 953 218
lékař Třemošná

Plzeňská 98, 33011
Třemošná

Středisko výchovné
péče
Plzeň,
Karlovarská
67,
323 00 Plzeň

Speciálně
pedagogické
centrum,
Vejprnická
Plzeň

377 532 733
sociální
pracovnice

–
http://stredisko-vychovnepece-plzen.webnode.cz/

377 538 185 – svpplzen@dduplzen.cz
objednávky,
navázání prvního
kontaktu

- Psycholog SPC - 377 383 534
PaedDr.,
Mgr.
Zdenka Slupská
56,

sociální
odbor, p.
Pavlína 377 168 002
kurátoři
Chudáčková
- SPOD Nýřany,
Americká 39, Plzeň
V určitých
případech
p. Dana Šlaichová
(stěhování
377 168 048
problémových
p.
Jarmila
žáků) – OSPOD
373 300 207
Valachová
Kralovice
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slaichova.dana@kralovice.cz

Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace,
Americká 146, 330 11 Třemošná
tel.: 377 855 645, e-mail: reditelna@zstremosna.cz

Služba kriminální
policie
a
vyšetřování,
Anglické nábřeží 7,
Tiskový
mluvčí
306 09 Plzeň
nprap. Ing. Jan
Oddělení tisku a Koželuh
prevence Plzeň venkov, Anglické
nábřeží 7, 306 09
Plzeň
Obvodní oddělení
Policie
ČR
Třemošná,
Šeříková 412, 330
11 Třemošná

Dům
dětí
a
mládeže
RADOVÁNEK,
Kaznějov,
Pod
Továrnou 333, 331
51
Kaznějov

974 327 319
724 182 358

px.ook1.podatelna@pcr.cz
px.ook2.podatelna@pcr.cz

krpp.tisk.plzen.venkov@pcr.cz

974 327 207

377 953 415

px.oo.tremosna@pcr.cz

kpt. Mgr. Lenka 950 330 179
Basáková

lenka.basakova@hzspk.cz.

Laubrová, 950 149 444

Eva.Laubrova@ps.mpsv.cz

Hasičský
záchranný
sbor
Plzeňského kraje
Úřad práce ČR, Eva
krajská
pobočka DiS.
Plzeň,
referát
zprostředkování a
poradenství,
Kaplířova 7, 320 73
Plzeň
Krajský
úřad
Plzeňského kraje
Odbor
školství,
mládeže a sportu
Škroupova 18, 306
13 Plzeň

974 326 313

Mgr.
Ludmila
377 195 373
Novotná
oddělení mládeže
a sportu

373 332 229
Petra
Androščuková,
605 247 133
DiS., zástupkyně
ředitelky
a
vedoucí
místa
poskytovaného
vzdělávání
Kaznějov

ludmila.novotna@plzenskykraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

www.radovanek.cz,
androscukova@radovanek.cz

Vypracovala k 1. 9. 2014 školní metodička prevence Mgr. Iva Coufalová
Schválila k 1. 9. 2014 Mgr. Miroslava Siváková, ředitelka školy
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