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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 
součást tohoto předpisu. 

 

1. Charakteristika školy 

Základní škola se nachází na okraji města Železného Brodu. Díky své poloze a malému počtu 
žáků ve třídě je školou rodinného typu, v současnosti vzdělává 194 žáků v 10 třídách a 16 
žáků ve dvou speciálních třídách. Pedagogický sbor má 20 učitelů, 2 vychovatelky školní 
družiny a 4 asistenty pedagoga a jednoho školního asistenta.  

Snahou všech zaměstnanců školy je vytvořit ve škole klidné prostředí plné porozumění, 
tolerance a pozitivních vzájemných vztahů, místo kam děti nebudou docházet se strachem, ale 
s radostí, že se něco nové naučí, kde zažijí spousty legrace se spolužáky. Škola má být 
místem, kde dítě získá nejenom znalosti ale hlavně dovednosti jak přežít a uspět v dnešním 
světě, jak být šťastný a potřebný. 

  

2. Cíle MPP 

Primární prevence rizikového chování u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na 
předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům 
v chování žáků:  

 

a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 
multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 
xenofobie, homofobie 

b) záškoláctví,  



c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

e) spektrum poruch příjmu potravy, 

f) negativní působení sekt, 

g) sexuální rizikové chování, 

 

Dlouhodobé cíle MPP: 

1) Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 
2) Osobnostní a emočně sociální rozvoj žáků 
3) Rozvoj sociálně komunikativních dovedností 

 

Střednědobé cíle MPP: 

Pedagogové pracují s rizikovým chováním, zaujímají vůči němu účinná primárně preventivní 
opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je diagnostikují a 
následně přijímají efektivní opatření. 

 

Krátkodobé cíle MPP: 

MPP a třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): 

a) spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí se 
na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, 

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá 
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního 
sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky 
třídy,  

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 
spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy, 

d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 
zázemí. 

 

MPP a učitelé 

• Doplňovat učitelskou knihovnu o literaturu z oblasti prevence sociálně patologických 
jevů 

• Zlepšit komunikaci v pedagogickém sboru (předávání informací na pedagogických 
radách, vzájemné hospitace, předávání zkušeností,…) 

• Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence v rámci DVPP 
 

 

MPP a rodiče 

• Co nejvíce zapojit rodiče do dění na škole, do aktivit a projektů jejich dětí   



• Pravidelně rodiče informovat o činnostech probíhajících ve škole (webové stránky, 
třídní schůzky, konzultační hodiny, …) 

 

MPP a odborné instituce 

• Spolupráce s PPP, SVP, Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, ACED Turnov 
 

MPP a mimoškolní činnost 

Na škole funguje několik zájmových kroužků, kam se mohou přihlásit všichni žáci. Škola dále 
spolupracuje s SVČ v Železném Brodě, ZUŠ v Železném Brodě. 

V průběhu školního roku je pořádána celá řada akcí pro veřejnost, na jejichž realizaci se žáci 
podílejí. K tradičním patří Velikonoční jarmark, Den dětí, Pohádkový les, Předvánoční 
tvořivé dílny, Den otevřených dveří, … 

 

MPP a žáci 

Problematika je začleněna do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala 
přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako 
nadstandardní aktivita škol. 

 

Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků 
podle odstavce 1 byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a 
života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká: 

a) Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, 
spokojenost v rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální 
a kulturní integrovanost, tvořivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu 
s rozmanitou kulturou a světem). 

b) Existence (pečuji o sebe, o svůj zevnějšek, volím mezi zdravým a nezdravým 
způsobem života, jsem nezávislý a mám představu o své budoucnosti, věřím 
v budoucnost, vnímám, že život má smysl). 

c) Sounáležitost (vnímám se jako součást životního prostředí a Země, cítím se 
bezpečně ve škole, ve městě, jsem oceňován a ostatní si mě váží, mám 
kamarády a vážím si jich, umím se o sebe postarat a přijímat zdravotní/sociální 
pomoc a služby). 

d) Adaptabilita (dávám pozor na sebe a svůj zevnějšek, jsem žák, účastním se 
sportovních a rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný 
čas, plánuji si volbu profese nebo zaměstnání, řeším s odvahou své problémy, 
mám právní povědomí). 

 

Na 1. stupni se prevence zaměřuje na problematiku vytváření příznivého klimatu ve třídě, ve 
škole a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Tato problematika je rozvíjená hlavně 
v prvouce, ale také ve výchovách (Tv, Vv, Hv, Pv), je součástí projektů mezipředmětového 
charakteru.  



Na 2. stupni jsou některá z témat soc. patologických jevů přímo v osnovách jednotlivých 
předmětů (Vo, Př, Ch, Vz). Výuka a výchova je v těchto předmětech vedena směrem ke 
zdravému životnímu stylu, k rozvoji estetického a právního vědomí, občanských postojů.  

Žáci se naučí chápat význam vlastního zodpovědného chování vůči sobě samému, jedincům i 
společnosti. V těchto hodinách se využívají netradiční formy a metody práce, je dán velký 
prostor diskusi, vlastní zkušenosti, prostor pro vytváření vlastního názoru a postoje.  

 

MPP je realizován formou besed, diskuzí, exkurzí, třídnických hodin, prožitkovým učením i v 
rámci běžné výuky tak, aby se během jednoho školního roku dotkl všech oblastí vytýčených 
v Metodickém pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28. 

 Vyučující zaznamenávají postupné naplňování MPP do třídních knih, do kolonky interní 
poznámky. 

 

Oblast šikany a prevence šikany je rozpracována ve Školním programu proti 
šikanování. 

 

 

V Železném Brodě dne 1. 9. 2019 

 

Mgr. Milan Hlubuček, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


