
 

            MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 
 

Personální zajištění prevence  

Výchovný poradce: Marcela Langrová 

 

Metodik prevence: Hana Kroupová 

 

Speciální pedagog: Regina Mullerová 

 

Výchovný poradce 

• evidence dětí s IVP, evidence integrovaných žáků 

• pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů  

• spolupráce s PPP 

• spolupráce se školní speciální pedagožkou při práci s integrovanými dětmi a s dětmi 

s IVP, monitoring žáků 

• řešení specifických výchovných problémů, konzultační činnost 

• spolupráce s ostatními pedagogy, předávání informací, podnětů aj. 

 

Školní metodik prevence 

• výběr programů pro školu zaměřených na specifickou i nespecifickou primární 

prevenci 

• seznámení se s výsledky mapování vztahů v třídních kolektivech 

• nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a 

zabezpečení těchto programů 

• poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům 

• konzultace a spolupráce s ostatními pedagogy 

 

     Speciální pedagog 

      -   logopedie 

      -   pomoc žákům se spec. vzdělávacími potřebami 

      -   konzultace a spolupráce s ostatními pedagogy 

 

 

 

Cíle programu 
 

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje 

především na aktivity v oblastech prevence: 

 

• agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie 

• záškoláctví, vztahy v třídním kolektivu 



• závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

• spektrum poruch příjmu potravy 

• negativní působení sekt 

• sexuální rizikové chování 

 

 

 

 

Další cíle: 

 

Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů. 

Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

Vytváření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

Začleňování méně průbojných a nově příchozích žáků do kolektivu, odstranění nevhodného 

chování mezi žáky. 

Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 

 

 

 

 

 

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 
 

 

 

 

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 (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR a městskou policií)  

• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  

• věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření, pokračovat v osvětě v rámci hodin 

OV, RV 

• dovednost volby správné životosprávy- poruchy příjmu potravy- mentální anorexie a 

bulimie (blok v rámci hodin RV)  

• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování 

přednášky dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)  

• vzdělávání a osvěta k potlačení rasismu a xenofobie  

• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.  



• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 

školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, akce v přírodě, exkurze, pobytové akce 

atd.)  

• široká nabídka volnočasových aktivit  

• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

• ekologická výchova, ekologický kroužek ve škole 

• školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem a povědomí žáků o dění 

ve škole. 

• pěvecký sbor 

• účast v dobrovolnických akcích, vytváření přání pro seniory, dobročinné sbírky ve škole 

apod. 

 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

 

• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  

• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce  

• nabídka informativních materiálů a odkazů online 

• na třídních schůzkách informovat rodiče a konzultovat případné problémy 

 

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány podněty 

třídních učitelů, připomínky dětí, hodiny předmětů výchovného charakteru aj. 

 

 
 

 

 

Kontakty s jinými organizacemi 

 

Oblast školství 

 

 
Adresa Kontakt 

pedagogicko - 

psychologická 

poradna  

 

Havlíčkova 35/2142, 680 
01 Boskovice 

okres Blansko, 
Jihomoravský kraj 

 

+420 516 412 415
 hlavní telefon 

+420 516 454 178
 další telefon 

 

metodik prevence 
 

Mgr. Olga Trmačová | 
metodik prevence, 
speciální pedagog 

 

 

středa - pátek 



Oblastní pedagogicko-
psychologická poradna 
Vyškov, 

příspěvková organizace, 
pracoviště Blansko 

Nad Čertovkou 17, 
Blansko, 67801 

 

  

telefon: +420 516 417 
431 | GSM:+420 605 286 
685 

Email: 
trmacova@opppvyskov.cz 
| web: 
www.opppvyskov.cz 

 

 

referentka prevence 

kriminality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
referentka práce s 
talentovanou mládeží 
 
ODBOR ŠKOLSTVÍ 
Oddělení prevence a 
volnočasových aktivit 
 
 
 

Mgr. Tichá Pavla 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

Oddělení prevence a 
volnočasových aktivit 

 

Bc. Toninger Konečná 
Jana 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 
Oddělení prevence a 
volnočasových aktivit 
 

54165 8302 

TICHA.PAVLA@kr-
jihomoravsky.cz 

 

 

 

 

 

54165 8306 
toninger.jana@kr-
jihomoravsky.cz 

 

Oblast sociálních věcí 

 
Adresa                                                    Kontakt 

sociální 

odbor, 

kurátoři  
 

René Kvapil  
referent kurátor pro děti a 
mládež                                                                    
 516 488 776 
 rene.kvapil@boskovice.cz 
  
                    

  

Bc. et Bc. Aura Kučerová  
 referent kurátor pro děti a mládež 
 516 488 753 
 aura.kucerova@boskovice.cz 

  
 

 

http://www.opppvyskov.cz/
mailto:aura.kucerova@boskovice.cz


Policie ČR, Městská policie 

 
Adresa Kontakt 

Policie ĆR 

   obvodní 

oddělení 

Obvodní oddělení 
Boskovice 

Masarykovo nám. 5 

680 01  Boskovice 

 

 

 

Obvodní oddělení 
Letovice 

Masarykovo nám. 
17 

679 61  Letovice 

 

 

tel.: 974 631 730 

fax:974 631 738 

 

e-
mail:bk.oop.boskovice.sekret@pcr.cz 

 

 

 

tel.:974 631 770fax:974 631 775 

 

e-mail:bk.oop.letovice.sekret@pcr.cz 

Městský strážník Lukáš Liška 

OÚ Hybešova 

Svitávka 

733 745 334 

 

 

Spolupráce s dalšími institucemi: 

Občanské sdružení ELIM Letovice 

ZUŠ Boskovice, ZUŠ Letovice 

Dům dětí a mládeže Boskovice a Letovice 

Úřad městyse Svitávka 

Mateřské centrum Ferda Svitávka 

 

 

Primární prevence na naší škole 

 

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel, který se věnuje prevenci 

v rámci vyuč. Hodin zejména v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Na druhém stupni se 

primární prevenci věnují hlavně v hodinách rodinné a občanské výchovy, ale i v dalších. 

Preventivní přednáškové programy máme zajištěny od občanského sdružení Elim Letovice, 

témata přednášek: Sex, AIDS a vztahy, přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Bolest- nemoc 

jménem šikana, Kyberšikana aneb predátor na obzoru, Pravá tvář FB. Dále od PČR na témata 

související s bezpečností v online prostředí, drogovou problematikou a přednášku MUDr. D. 

Kupkové na téma Dospívání a změny s ním související. 



Tyto přednášky se nám v minulých letech velmi osvědčily, loni proběhly jen online přednášky 

s PČR. 

Žáci se každoročně účastní okresních i krajských sportovních soutěží, olympiád v rámci 

jednotlivých předmětů a recitační soutěže. Většinou s vynikajícími či velmi dobrými 

výsledky. Zapojují se i do dobrovolnické akce 72 hodin, pořádané ČRDM, ve které se snaží 

vylepšit své okolí nebo udělat někomu radost. 

 

 

Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech 

 

V ročnících na nižším stupni naší základní školy je prevenci sociálně nežádoucích jevů 

věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a 

výtvarná výchova. K probíraným tématům patří především: vztahy ve třídě, šikana, styk 

s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování 

k postiženým lidem, bezpečné chování na internetu, bezpečné chování v dopravě apod. 

Kromě toho, že se vyučující zabývají přímou primární prevencí, zaměřují se i na posilování 

pozitivních jevů v dětském kolektivu a na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci 

v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učí vyjadřovat vlastní názor a naslouchat 

druhým. Učí se, jak a s kým trávit volný čas. 

Obdobným tématům se věnují i žáci vyššího stupně v předmětech občanská výchova, rodinná 

výchova, literární výchova a sloh. Více daná témata rozvíjí, zaměřují se i na témata 

související s poruchami příjmu potravy, závislosti, sex. výchovu a zdravý životní styl, dále na 

lidská práva a další související témata. Žáci osmých a devátých ročníků se zaměřují navíc na 

svou budoucí profesní orientaci.  

 

 

 

 

Úkoly pro školní rok 

 

Pro školní rok máme vytyčeny tři nejdůležitější úkoly: 

a. prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči, a to hlavně na druhém stupni 

b. posilovat vztahy v třídních kolektivech a usnadňovat žákům návrat do lavic a zvládání 

školních povinností po distanční výuce 

c. pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo 

 

 

 


